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Sterren 
Regen, tikkend op de voorruit van de auto, onderweg naar het midden des lands, voor een gezellig 
samenzijn met familie van ver. Gezellig? Zoiets weet je gewoon vooraf al.  
 
Dit lijkt het thema van dit weekend te zijn. Gisteren hetzelfde weerbeeld en ook met familie, die andere, de 
korfbalfamilie. Je weet gewoon dat het gezellig gaat worden en dat was ook zo. Dankzij de sterren. Je zag 
ze wel niet door de bewolking, maar ze waren er wel, gewoon op aarde. 
 
Natuurlijk waren er verliespartijen, soms met grote verschillen en dat is niet altijd even leuk. Maar ik heb het 
idee dat iedereen wel zijn of haar best heeft gedaan en dat er volgende week weer een nieuwe kans is. 
Ikzelf was getuige van enkel winstpartijen en zag zo de sterren van de D1 met ruime cijfers winnen in Delft. 
Daar speelden ook de sterren van VALTO F3. Hoewel ik de wedstrijd niet tot het einde heb kunnen kijken, 
zag ik later wel dat ze hadden gewonnen! 
 
Van Delft naar De Lier. Even eten, praten, drinken, nog meer praten en constateren dat het, ondanks de 
weersomstandigheden, uitermate gezellig was. Dat beloofde nog wat voor de middag. Maar zover was het 
nog niet. Het was tijd voor mijn rentree binnen de velden. Na 3 trainingen vond ik de tijd rijp om de 
uitnodiging van een invalbeurt bij de sterren van VALTO 7 te accepteren. En zo geschiedde het dat ik na een 
jaar of 7 weer in VALTO tenue binnen de lijnen stond. Een beetje onwennig aan het begin, maar al snel 
vertrouwd en een goede start hielp ons stevig in het zadel tegen de Maasdijkse buren (1-5). De diesel van 
Dijkvogels kwam blijkbaar wat later op gang, want vlak voor rust stond het ineens 4-5. Na rust zou ik 
plaatsmaken voor Wouter, want geen risico met de lichte verrekking de woensdag er voor. Ik had dus nog 
één of twee aanvallen te gaan. Jullie moeten van me aannemen dat het niet de drang om te scoren was, of 
wellicht onbewust toch wel, want bij de eerstvolgende kans ging de bal omhoog, los van de handen, door de 
lucht, tegen het geel van de korf en ... hij zat! Meteen die publiekswissel natuurlijk en de anderen maakte het 
karwei af. Met de winst op zak, gingen we dus weer huiswaarts. Van Maasdijk weer naar De Lier. 
 
Met dank aan de sterren van het streamteam had ik de wedstrijd van VALTO A1 en VALTO 2 al deels 
kunnen zien en ook die werden in winst omgezet. Voor VALTO 2 een mooie voortzetting van de reeks 
overwinningen en voor de A1 een welkome overwinning na de eerste twee verloren duels. 
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Nu hopen dat VALTO 1 dit voorbeeld zou volgen. En zo geschiedde. De lichtpuntjes die vorige week te zien 
waren, bleken dus sterren te zijn.  
 
Na de laatste spannende minuten, konden de kurken van de flessen en namen de vocale en muzikale 
sterren van de avond het stokje over. De loterij met de vele, mooie prijzen ging van start, onder het genot 
van de heerlijke dagschotel. Dennis en Leontien waren niet te stoppen, zelfs niet na een schijnbeweging van 
het eindsignaal. Ik heb vele deelnemers met planten, ballen, tegoedbonnen en meer naar huis zien gaan. Zo 
ook ondergetekende. Het bleek mijn geluksdag, met een mooie opbrengst voor de club. Die nieuwe 
geluidsset voor in de zaal gaat er komen. 
 
Het was een dag zoals we ze graag zien. Iedereen die er aan heeft meegewerkt, super bedankt. Jullie zijn 
stuk voor stuk de sterren van de club. Ik kijk alweer uit naar volgende week! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Dinsdag 25 september 2018 
20:45 Refleks 4 - VALTO 5 Remon Coolegem Sportpark Prinses Irene 19:45 
 
 
 
 
Zaterdag 29 september 2018 
16:00 HKC (Ha) 1 - VALTO 1 M (Martijn) de Boer (sr) 

S. (Stefan) Hoppel (asr) 
Sportveld Boven Hardinxveld 

14:40 HKC (Ha) 2 - VALTO 2 Mireille van Zoggel-Foolen Sportveld Boven Hardinxveld 

17:00 Weidevogels 3 - VALTO 3 Ronald de Ronde Sportcomplex Merenveld 

13:00 VALTO 4 - ODO 3  Sportpark De Zwet 

13:40 ODO 4 - VALTO 5  Sportpark De Commandeur 

12:30 DES (D) 6 - VALTO 6  Sportpark Biesland 

12:30 VALTO 7 - Dijkvogels 4 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet 

14:30 VALTO 8 - Excelsior (D) 9 Petra Dijkstra Sportpark De Zwet 

13:00 Vitesse (Ba) A1 - VALTO A1 Martijn de Widt Sportpark De Bongerd 

11:15 Maassluis A2 - VALTO A2  Wipperspark 

11:30 Phoenix A3 - VALTO A3 Afgeschermd Van Doornenplantsoen (veld) 

11:15 KVS/Maritiem B1 - VALTO B1  Cas van Dijkpark 

16:00 VALTO B2 - ONDO (G) B2 Niels Koole Sportpark De Zwet 

10:00 Dijkvogels B2 - VALTO B3  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 

11:00 KZ/Thermo4U C1 - VALTO C1 Afgeschermd Sportpark De Koog 

11:00 VALTO C2 - Olympia (S) C1 Jeroen Voskamp Sportpark De Zwet 

12:30 Avanti/Flexcom C3 - VALTO C3  Sportpark De Groene Wijdte 

11:30 Phoenix C3 - VALTO C4  Van Doornenplantsoen (veld) 

10:15 VALTO D1 - Fortuna D2 Max Hulsebosch Sportpark De Zwet 

12:00 VALTO D2 - DES (D) D1 Rosanne Staalduinen Sportpark De Zwet 

10:30 ODO D2 - VALTO D3  Sportpark De Commandeur 

11:00 ONDO (G) D3 - VALTO D4  Juliana Sportpark 

11:15 VALTO D5 - Avanti/Flexcom D5 Lotte van Geest Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO E1 - Achilles (Hg) E1 Vera Lagerwerf Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E2 - Excelsior (D) E2 Myrte Sevinga Sportpark De Zwet 

09:00 ONDO (G) E7 - VALTO E3  Juliana Sportpark 

09:00 Avanti/Flexcom E3 - VALTO E4  Sportpark De Groene Wijdte 

10:00 ODO E5 - VALTO E5  Sportpark De Commandeur 

10:00 VALTO E6 - ONDO (G) E10 Ruben Hoogerbrugge Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E7 - Excelsior (D) E6 Laura van der Eijk Sportpark De Zwet 

10:30 Excelsior (D) F1 - VALTO F1  Sportpark Biesland 

09:30 IJsselvogels F1 - VALTO F2 Dyonne de Wilde Sportlaan Moordrecht 

09:00 VALTO F3 - Fortuna F6 Marja de Jong Sportpark De Zwet 
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Opstellingen 29-09-2018 
VALTO Selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3: Uit, Weidevogels 3 (17.00). Vertrek: 15.45 uur 
Heren: Floris, Michael, Steven, Thomas, reserve heer 
Dames: Romy, Joyce, Rosalie, Kimberly, Fleur 
 
VALTO 4: Thuis, ODO 3 (13.00). Aanwezig: 12.15 uur 
Heren:  Kees, Niels, Rob, Luuk, reserve heer 
Dames: Petra, Kitty, Lisa, spelende dame, Dame A2 (?) 
 
VALTO 5: Uit, ODO 4 (13.40). Vertrek: 12.45 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Hans, Dennis 
Dames: Anna, Annemiek, Esther, Hellen, Ilse, Mellanie 
 
VALTO 6: Uit, DES 6 (12.30). Vertrek: 11.30 uur 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick 
Dames: Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne, reserve dame 
 
VALTO 7: Thuis, Dijkvogels 4 (12.30). Aanwezig: 11.45 uur 
Heren: Twan, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter 
Dames: Gerda, Marije, Natalie, Petra, reserve dame 
 
VALTO 8: Thuis, Excelsior 9 (14.30). Aanwezig: 13.45 uur 
Heren: Arie, Marco, Michiel, Peter, Sjors 
Dames: Fiona, Jolanda, Marleen, Rosanne, Leonie 
 
 
 
Uitslagen 8 september 2018 
 
VALTO 1 - GKV/Enomics 1 16 - 14 
VALTO 2 - Tilburg 2 19 - 10 
VALTO 3 - KOAG 3 8 - 22 
KVS/Maritiem 5 - VALTO 4 15 - 14 
VALTO 6 - DES (D) 6 8 - 10 
Dijkvogels 4 - VALTO 7 5 - 8 
Excelsior (D) 9 - VALTO 8 16 - 10 
VALTO A1 - Meervogels A1 9 - 7 
VALTO A2 - Weidevogels A2 15 - 11 
VALTO A3 - Phoenix A3 8 - 12 
VALTO B1 - KVS/Maritiem B1 20 - 10 
ONDO (G) B2 - VALTO B2 8 - 10 
VALTO B3 - Dijkvogels B2 3 - 16 
VALTO C1 - TOP C1 5 - 15 
Olympia (S) C1 - VALTO C2 2 - 8 
VALTO C3 - Avanti C3 6 - 5 

VALTO C4 - Nieuwerkerk C4 3 - 4 
Fortuna D2 - VALTO D1 1 - 8 
DES (D) D1 - VALTO D2 3 - 8 
VALTO D3 - ODO D2 6 - 2 
VALTO D4 - ONDO (G) D3 8 - 3 
Avanti D5 - VALTO D5 4 - 1 
Achilles (Hg) E1 - VALTO E1 11 - 12 
Excelsior (D) E2 - VALTO E2 19 - 1 
VALTO E3 - ONDO (G) E7 4 - 7 
VALTO E4 - Avanti E3 2 - 9 
VALTO E5 - ODO E5 4 - 12 
ONDO (G) E10 - VALTO E6 8 - 0 
Excelsior (D) E6 - VALTO E7 2 - 4 
VALTO F1 - Excelsior (D) F1 16 - 6 
VALTO F2 - IJsselvogels F1 5 - 17 
Fortuna F6 - VALTO F3 4 - 9 

 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 3 had het op het eigen veld niet makkelijk tegen Koag 4. Koag 4, waar oud VALTO speler Kevin 
Barnhard nog in viel, pakte vanaf het begin het initiatief en het derde kon hier niet voldoende tegen in 
brengen. De krachtsverhoudingen werden ook duidelijk in de score uitgedrukt: 8-22. 
VALTO 4 ging in Scheveningen op bezoek bij KVS 5 en kon het helaas net niet bolwerken. Er had zeker 
meer in gezeten voor het vierde, maar men verloor helaas met het kleinst mogelijke verschil: 15-14.  
VALTO 5 haalt aanstaande dinsdag de wedstrijd tegen Refleks 4 in.  
VALTO 6 sloot samen met VALTO 3 de dag af in De Lier. Terwijl er volop sateetjes werden gegeten en 
prijzen werden binnen gesleept in de kantine, trad het zesde aan tegen Des. Het was een zeer gelijk 
opgaande wedstrijd, waar VALTO bij 7-7 helaas niet door kon drukken. DES pakte de punten met een 8-10 
overwinning. 
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VALTO 7 mocht in Maasdijk aantreden tegen het vierde team van Dijkvogels. De korf werd niet makkelijk 
gevonden door beide ploegen, mede door het natte, herfstachtige weer. VALTO wist de korf echter wel 
vaker te penetreren dan Dijkvogels. Door de 5-8 overwinning gaat het 7e nu aan kop met 6 punten uit 3 
wedstrijden.  
VALTO 8 had het erg zwaar in Delft tegen Excelsior. De Bronto’s kwamen er niet aan te pas tegen minstens 
zoveel Delftse ervaring. Excelsior scoorde makkelijk en kon VALTO relatief eenvoudig op een achterstand 
zetten. VALTO kwam dit niet meer te boven en verloor met 16-10.  
VALTO A1 speelde thuis tegen Meervogels A1. Meervogels wist al te winnen van Vitesse en gelijk te spelen 
tegen Tempo, terwijl VALTO nog geen punten had weten te behalen. Het werd geen hoogstaande wedstrijd, 
waarin beide ploegen moeite hadden met de weersomstandigheden en met name hierdoor maar weinig de 
korf wisten te vinden. Gelukkig was het wel VALTO die de hele wedstrijd aan de goede kant van de score 
bleef en uiteindelijk de eerste punten wist binnen te halen: 9-7. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Vitesse 
A1, die nog geen punten heeft behaald. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Weidevogels A2. Weidevogels wist de eerste twee wedstrijden geen 
tegenstand te bieden en had nog geen punten behaald. VALTO wist vorige week met een nipte overwinning 
de eerste punten binnen te halen en dat smaakte naar meer. In een solide wedstrijd werd de overwinning al 
snel veilig gesteld: 15-11. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Maassluis A2, die na drie wedstrijden 2 
punten heeft en daarmee ée’n plekje onder VALTO staat. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Phoenix A3. De A3 wist vorige week van Meervogels A3 te winnen, waar 
Phoenix een week eerder nog kansloos van verloor. Je zou denken dat er dan voor VALTO kansen zouden 
liggen tegen Phoenix, maar niks was minder waar, de hele wedstrijd was Phoenix de betere ploeg en zij 
gingen er dan ook terecht met de winst vandoor: 8-12. A.s. zaterdag speelt de A3 gelijk weer tegen Phoenix, 
maar dan uit. Als er dit keer wel gewonnen kan worden, is er nog van alles mogelijk met oog op het 
kampioenschap. 
VALTO B1 speelde thuis tegen KVS B1. Op voorhand leek dit voor VALTO de grootste concurrent, maar 
aangezien KVS al eerder van Dijkvogels wist te verliezen, was daar eigenlijk geen sprake meer van. Om de 
voorsprong op Dijkvogels te behouden, moest er natuurlijk wel gewonnen worden. Met gemak liep de B1 uit 
naar een comfortabele voorsprong en kon het zich zelfs permitteren om in de tweede helft even te 
verslappen. Met een eindsprint werd er toch nog een ruime overwinning neer gezet: 20-10. A.s. zaterdag 
speelt de B1 gelijk weer tegen KVS, maar dan uit. 
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B2. Een redelijk gelijk opgaande strijd, waarbij VALTO net wat meer 
doelpunten wist te maken dan ONDO: 8-10. De andere wedstrijd in de poule werd ruim gewonnen door 
Fortuna B3, waardoor VALTO en Fortuna nu bovenaan staan, allebei met 5 punten uit 3 wedstrijden. A.s. 
zaterdag speelt de B2 thuis tegen ONDO en zal er weer gewonnen moeten worden om in de race te blijven 
voor het kampioenschap. 
VALTO B3 speelde thuis tegen de andere koploper uit de poule: Dijkvogels B2. Aan de eerdere uitslagen te 
zien, zou deze tegenstander een maatje te groot zijn en dat bleek inderdaad al gauw. VALTO speelde zeker 
niet slecht en bood prima tegenstand, maar kon het Dijkvogels niet echt moeilijk maken: 3-16. A.s. zaterdag 
speelt de B3 uit tegen Dijkvogels en zal het weer een moeilijke opgave zijn om een beter resultaat neer te 
zetten. 
VALTO C1 kreeg koploper Top op bezoek. Met een doelsaldo van +35 na 2 wedstrijden ben je	direct 
titelkandidaat voor volgend jaar juni en dus ook kanshebber om op het NK Veldkorfbal bij ons eigen VALTO 
te spelen. Maar zo ver is het nog lang niet, Top moest eerst maar eens langs VALTO C1 te komen. Zoals 
verwacht, gebeurde dit ook maar de uitslag was 'slechts' 5-15 in het voordeel van Top waardoor hun 
doelsaldo maar met 10 punten steeg. Ook nu laten de uitslagen in de poule zien dat er echt een paar 
ploegen in zitten die VALTO moet kunnen pakken om in de middenmoot mee te kunnen draaien. A.s. 
zaterdag spelen jullie uit tegen KZ die tot nu toe wisselende resultaten laten zien. Of hier punten gehaald 
kunnen worden, valt nog te bezien.  
VALTO C2 ging naar Spijkenisse om tegen Olympia C1 aan te treden. Olympia had pas 1x gelijk gespeeld 
en ook tegen VALTO konden ze geen vuist maken. VALTO wist vrij eenvoudig te winnen met 2-8. Komende 
zaterdag de return op het VALTO-veld. 
VALTO C3 speelde na het verlies van vorige week een spannende en gelijkopgaande wedstrijd tegen Avanti 
C3. VALTO wist met minimaal verschil aan het langste eind te trekken door met 6-5 te winnen. Komende 
zaterdag in Pijnacker proberen om het minder spannend te maken! 
Na 1x winst en 1x verlies speelde VALTO C4 deze week een spannende wedstrijd tegen Nieuwerkerk C4. 
Helaas werd hier met een minimaal verschil verloren: 3-4. VALTO staat nu in de middenmoot en speelt 
zaterdag tegen en bij hekkensluiter Phoenix C3 die nog geen punten wisten te behalen.  
VALTO D1 mocht naar Delft om tegen Fortuna D2 te spelen. Onze D1 speelde een goede en constante 
wedstrijd waarin veel ballen onderschept werden. VALTO voerde het voorverdedigen goed door waar 
Fortuna niet mee om wist te gaan. Dit resulteerde in een grote overwinning voor onze D1: 1-8. Deze uitslag 
had nog groter kunnen zijn als meer van de mooi gecreëerde kansen afgerond zouden worden. Puntje voor 
volgende wedstrijd, als Fortuna bij ons op bezoek komt. 
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VALTO D2 speelde tegen DES D1 een wedstrijd van uitersten. Een hele goede eerste helft in heerlijk weer 
en een moeizame tweede helft in regen en kou. Zo kan het gaan in NEderland. Gelukkig had DES ook last 
van het weer en had VALTO voldoende voorsprong opgebouwd om zich een mindere 2e helft te permiteren. 
Met rust stond er een 0-5 voorsprong op het bord en na het laatste fluitsignaal was dit 3-8. Na 3 wedstrijden 
en alle tegenstanders 1x gehad te hebben, staat de D2 stijf aan kop met 6 punten uit 3 wedstrijden. A.s. 
zaterdag komt DES op bezoek in De Lier en gaat de D2 werken aan 8 punten uit 4 wedstrijden! 
Ook bij VALTO D3 zat het weer niet mee. Een paar flinke stortbuien zorgde voor koude handen en de wind 
werkte ook niet mee! Maar VALTO liet zich hierdoor niet uit het veld slaan en wist netjes te winnen van Odo 
D2. Ook in deze poule gaat VALTO aan kop alleen zit Ondo hier iets dichter op de hielen waardoor winst 
komende weken wel nodig is. Te beginnen in de return tegen Odo komende zaterdag.  
VALTO D4 speelde tegen koploper Ondo die beide wedstrijden al gewonnen had terwijl VALTO al een 
gelijkspel had moeten incasseren. VALTO speelde echter met nieuwe vakken wat heel goed uitpakte. Met 
rust stond het 4-1 in het voordeel van VALTO wat na rust uitgebouwd werd naar 8-1. Daarna kon Ondo nog 
wat terugdoen door er twee te scoren. Eindstand: 8-3. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek in 's-
Gravenzande om de nieuw verworven koppositie te verstevigen tegen Ondo. 
VALTO D5 speelt in een leuke poule met uitslagen waaruit blijkt dat de ploegen redelijk in evenwicht zijn. De 
ene week winst, de andere week verlies. Deze week zat winst er niet in voor onze D5. Avanti was net wat 
sterker en wist met 4-1 te winnen. Komende zaterdag komt Avanti bij ons op bezoek en kan het zomaar 
anders zijn! 
VALTO E1 heeft weer twee punten gepakt, ditmaal tegen Achilles. De overwinning was verdiend, ze werkten 
er hard voor een sleepten er na een spannende eindfase een 11-12 overwinning uit. Volgende week is 
Achilles weer de tegenstander. 
Voor VALTO E2 was een Excelsior flink maatje te groot. Er werd verloren met 1-19. Komende week gaat er 
getraind worden op de verbeterpunten en dan gaat de E2 zaterdag er weer vol tegen aan tegen opnieuw 
Excelsior. 
VALTO E3 verloor helaas wel van ONDO met 4-7, maar speelden wel een goede wedstrijd. Er werd goed 
overgespeeld en snel omgeschakeld van verdediging naar aanvallen. Misschien volgende week wel een 
beloning voor het goede spel. ONDO is dan weer de tegenstander.  
Bij VALTO E4 ging het ook beter dan de vorige weken. Helaas kwamen ze alleen moeilijk tot scoren, maar 
er waren goede aanvallen en ze waren langer in balbezit. De uitslag was 2-9 in het voordeel van Avanti. 
Komende zaterdag hopelijk meer doelpunten van de E4, tegen dezelfde tegenstander.   
VALTO E5 begon goed aan de wedstrijd en kwam eerst voor te staan. Helaas ging de tegenstander 
vervolgens heel veel scoren en gingen de kansen van de E5 er niet meer in. De E5 bleef wel goed doorgaan 
en scoorde in de laatste 10 minuten nog wat terug. Zo werd er uiteindelijk met 4-12 verloren van ODO. 
Volgende week is ODO ook de tegenstander.  
VALTO E6 had het zwaar tegen ONDO E10. De E6 kwam moeilijk tot kansen, terwijl ONDO dat wel kwam. 
Hierdoor ging de E6 zonder punten naar huis. Komende zaterdag een herkansing, dan in eigen huis. 
VALTO E7 heeft weer twee punten gepakt. Het was een goede wedstrijd, waarbij de E7 vooral moeite had 
met het afmaken van de kansen. Verdedigend ging het heel goed, want er werden er maar 2 doorgelaten. 
De uitslag was 2-4 in het voordeel van VALTO. Volgende wedstrijd komt Excelsior in De Lier op bezoek. 
VALTO F1 scoorde er tegen Excelsior  weer lekker op los, met goed samenspel en scores van alle spelers. 
Lastig was het om tegen 5 tegenstanders te spelen, maar dat maakte voor de uitslag niet uit. Er werd met 
16-6 gewonnen. De F1 gaat volgende week, met drie overwinningen op zak, op bezoek bij Excelsior.  
VALTO F2 kon IJsselvogels F2 even goed bijbenen en de wedstrijd ging gelijk op. Helaas kon de F2 dit niet 
volhouden tot het einde van de wedstrijd en werd IJsselvogels de winnaar. Volgende week op herhaling 
tegen IJsselvogels.   
Ook VALTO F3 mag het volgende zaterdag weer opnemen tegen Fortuna. Hopelijk met hetzelfde resultaat, 
want met veel inzet en hard lopen werd er zaterdag gewonnen van Fortuna. Goed teruggekomen van een 
achterstand en 4-9 gewonnen. 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
 
Ding Ding Ding!  
Een gouden weekend, een gouden zaterdag. 22 september is de eerste 6 punten 
zaterdag van dit seizoen! Zowel VALTO 1, VALTO 2 als VALTO A1 halen het 
maximum aantal punten binnen en dat in de stromende regen!  
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VALTO 1 verloor vorige week van Merwede en heeft afgelopen week genoeg tijd gehad om zich te beraden 
waar het nu mis gegaan was. Met een oefenwedstrijd op dinsdag tegen elkaar en een training op donderdag 
kwam de selectie dit weekend beter uit de startblokken. VALTO heeft tegen GKV/Enomics 1 geen moment 
achter gestaan en dat is écht een prestatie. Het eerste haalt de winst met een 16-14 binnen in De Lier.  
VALTO 2 wint nadat het vorig jaar wederom gepromoveerd is naar de 1e klasse haar eerste twee 
wedstrijden met gemak en dit weekend stonden de Brabanders uit Tilburg te trappelen om tegen VALTO 
punten te gaan halen. Het Brabants geluk was echter op want VALTO was vele malen beter. Na 10-2 
voorgestaan te hebben kon Tilburg 2 iets terug doen maar VALTO won toch vrij gemakkelijk met 19-10. 
Volgende keer scherper zijn en er komen nog eens 10 doelpunten bij.   
VALTO A1 verloor vorige wedstrijd tegen Kinderdijk met 17-15 en dit weekend kwamen de Meervogels uit 
Zoetermeer naar De Lier. In een wedstrijd die van beide kanten niet spectaculair was, was het gelukkig 
VALTO dat beter georganiseerd stond. In een doelpuntloze wedstrijd werd het 9-7 voor VALTO.   
 
Vrije weekenden: 20 oktober tot 10 november?  
Voor veel teams is 20 oktober al een vrij speelweekend en op 10 en 17 november staan de oefenwedstrijden 
voor de zaal pas weer gepland (zie de website voor de dagen en tijden). De TC is in overleg met de 
trainers/coaches aan het kijken naar oplossingen om dit grote korfbalvrije gat wat kleiner te maken. 
Afgelopen jaren merken we steeds meer dat spelers liever kortere pauzes hebben van korfbal dan lange... 
een goed teken want dan is het spelplezier dus ook hoog! Er zal op 10 november waarschijnlijk een clinic 
zijn voor de D, C en B-jeugd. Ook zijn sommige coaches al bezig met het afspreken van onderlinge 
wedstrijdjes of een mini-mix-toernooi. Trek de komende weken dus vooral de trainers/coaches aan hun jasje 
om te horen of zij ook extra plannen maken! 
 
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/.  
 
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!  
 
6 oktober – Erik Elgersma (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 
 
 
 
Sponsoren & deelnemers loterij bedankt! 
De loterij van afgelopen zaterdag was een groot succes! De opbrengst is totaal € 1111,- euro!! Namens de 
sponsorcommissie willen wij de volgende sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan de loterij van 
afgelopen zaterdag: 
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Jumbo De Lier 
Snoepwinkel Zoet 
Film Club De lier 
Slagerij Zwaard 
NON pop up 
Cafetaria 't Puntje 
Theetuin de Bongaard 
Snackers 
van der Ende Dranken 
Vakfotografie Q 
Dikkenberg Mode 
Bakkerij van Delft 
Lovado mode 

Korbalshop.nl 
Eetcafe de Witte 
Cafe de Dommerick 
Poelier Straathof 
Optisport 
Dio van Geest 
Vitaminetuin 
Restyle kapper 
MS Sales 
Lansbergen Orchidee 
Ammerlaan 
Orchideeën 
‘t Web 

  
 
Allemaal bedankt! 
Sponsor commissie VALTO. 
 
 
 
 
 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
Bij VALTO thuis 
Alleen op VALTO A2 werd niet ingetekend en moesten we die dus zelf van een 
scheidsrechter voorzien. Zag dat Pierre dit voor zijn rekening heeft genomen.  
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Rick en Alex floten AW.DTV 1 tegen DOS '46 1. Alex meldt: “AW.DTV liep de hele 
eerste helft te zeuren met als gevolg een vlotte gele kaart voor AWDTV, 2e helft verliep rustig, DOS won 
terecht met 17-22” 
 
Alex heeft nog zelf Zwaluwen 1 gefloten. Alex meldt : “Vandaag zwaluwen 1- ready 60 1 gefloten, veel regen 
waardoor het spelbeeld slordig begon, de ploegen waren zeer fel en er waren veel blessures door het natte 
veld. Zwaluwen 4 punten achter met rust maar gaan er in de laatste seconde met de winst vandoor, 12-11”. 
 
Cock heeft wederom 2 wedstrijden gefloten. Ook die waar Thijs voor aangewezen was! 
Cock meldt: “Gisteren twee wedstrijden gehad. Eerst bij Fortuna A tegen KOAG A een leuke sportieve 
wedstrijd die is gewonnen door Fortuna met 14-8 Jammer van de hevige regen welke is gevallen, tot op het 
laatste draadje nat dus... 
De tweede wedstrijd was het 3e van Refleks tegen Achilles. 
Achilles had de gehele wedstrijd het betere spel wat ook in de stand waarneembaar is ruststand 5-14 
eindstand 10-20”. 
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
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Komende week 
   Scheidsrechter Gastheer 
12:40 Juliana A1 Vitesse A2 Cock Matthijsse  
13:00 VALTO 4 ODO 3  (Wim van Dalen) 
15:30 ONDO 1 Phoenix 1 Jan Korteland  
17:00 Refleks 3 Excelsior 3 Thijs Dijkstra  
 
Zag nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week.Ook aparte 
aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor ons. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 
 
 
 
 
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 Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

27 sept Do 19.30-23.30 Arie Dijkstra     

        

29 sept Za 8.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Suzanne 
Ousoren 

   

29 sept Za 11.00-14.00 Marianne van 
Os 

    

29 sept Za 12.00-15.00 Arie Dijkstra Kristel 
Kagchelland 

Margriet vd Berg   

29 sept Za 15.00-18.00 Henk Molenaar Claudia vd Voorn    

29 sept Za 17.30-20.30 VALTO 8 VALTO 8   2 leden 
VALTO 8 

        

4 okt Do 19.30-23.30 Patrick Boeters     

        

6 okt Za 8.15-12.00 Ellen vd Kaaij Inge Scholtes Janine Stolk   

6 okt Za 12.00-15.00 Irma Koornneef Annemieke 
Dukker 

Karlijn van 
Lenteren 

  

6 okt Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Liesbeth van  
Staalduinen 

Wendy vd Meijs   

6 okt Za 17.30-20.30 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 Nick Voskamp 
Laurens v Eijk 

 
  



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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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: 
  28/9 D5 
  5/10 C4 
12/10 C3 
19/10 C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
 
 
VALTO B1- Dijkvogels B1 (15 september) 
In de vroege ochtend van zaterdag 15 september vond de wedstrijd tegen dijkvogels plaats. Deze Westland 
derby wil je natuurlijk echt niet verliezen en iedereen ging met 100% inzet de wedstrijd in. In de wedstrijd 
merkte je dat dijkvogels wel een fysieke tegenstander is, maar technisch wat minder. VALTO had een goed 
begin en wist drie schoten te scoren. Daarna was VALTO iets minder scherp en Dijkvogels scoorde 2 keer 
en wist de stand terug te brengen naar 3-2. VALTO bleef goed spelen en begon veel te scoren, Dijkvogels 
probeerde het bij te houden, maar VALTO begon steeds meer weg te lopen en dat bracht de ruststand op 9-
4. De tweede helft begon goed voor VALTO en Romeo maakte een mooi afstand schot, maar de wedstrijd 
was nog niet gespeeld. Dijkvogels is altijd een ploeg die tot het laatste fluitsignaal ervoor gaan en ze begon 
steeds beter te spelen en liepen in tot 11-7. Na een time-out voor VALTO wisten de coaches de spelers weer 
scherp te zetten en vielen er weer steeds meer doelpunten. De time-out zorgde er ook voor dat dijkvogels uit 
z’n goede flow werd gehaald. VALTO wist in het laatste deel van de wedstrijd toch het verschil te maken 
door nog 5 doelpunten te scoren. De punten waren gepakt en een mooie overwinning tegen Dijkvogels met 
een eindstand van 16-7. 
 
      Met vriendelijke groet, Jan-Pieter Vermeer 
 
 
VALTO B1 
Vandaag speelde VALTO B1 om 10:00 thuis tegen KVS uit scheveningen. We wisten dat KVS onderaan in 
de poule stond, maar we dachten er niet te makkelijk over. Na een praatje, warmlopen en even inschieten 
kon de wedstrijd beginnen. De eerste aanval werd er gelijk een doelpunt gemaakt. We stonden dus 1-0 voor. 
Aan het begin ging het best gelijk op en stond het 2-2. Maar wij liepen steeds verder uit en kregen een 
grotere voorsprong. Aan het eind van de eerste helft zakte we wel een beetje in en kwam KVS een beetje 
terug. In de rust was de stand 10-6 en na een goed praatje konden we weer verder. Na nog 10 doelpunten 
door ons gescoord en 4 van KVS was ook de tweede helft afgelopen. Wij hebben gewonnen met 20-10. 
  
      Groetjes Elise Rijsdijk 
 
 
 
VALTO C2 - Olympia C1 
Zaterdag vertrokken we naar Spijkenisse. Spelen daar tegen Olympia C1. 
Voor de wedstrijd eerst nog overleg met Mees en Floris. Ons doel is naar huis met de punten. Eerste helft 
ging moeizaam, maar stonden met de rust wel 0-3 voor. 2e helft ging een stuk beter. Ons doel is bereikt de 
punten mee naar De Lier. Eindstand 2-8. Alle invallers de afgelopen wedstrijden bedankt. Volgende week 
Olympia thuis.  
    Groetjes Miloe 
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Fortuna D2 - VALTO D1 
Zaterdag moest VALTO D1 naar Delft voor een duel tegen Fortuna D2.  
Die ochtend was het weer nog lekker dus wij hadden er zin in. Helaas moesten wij het zonder Luna doen 
want die was gebleseerd geraakt.  
De wedstrijd begon en het ging redelijk gelijk op. De eerste 5 minuten ging er ook nog geen bal in. Toch 
konden wij er twee scoren in de eerste kwart. De tweede kwart begonnen wij erg sterk en binnen een paar 
minuten stonden wij 0-4 voor. Alleen net voor de rust scoorde Fortuna er toch nog een. De tweede helft 
konden wij er weer direct 2 scoren. Toch bleef Fortuna strijden maar het lukte ze gellukig niet.  
Ook de laatst kwart konden wij er nog twee ingooien. Dus wij waren echt het sterkere team en wij wonnen 
daardoor met 1-8 van het altijd lastige Fortuna.  
En Rosanne nog bedankt dat je kon invallen.  
       Groetjes Sven.  
 
 
 
 
VALTO D3 
Zaterdag stond er een thuiswedstrijd op het programma. Eerst lekker uitslapen en s middag om 13.45u 
speelde we tegen ODO. Helaas werkte de weergoden niet mee, het regende, waaide en was koud.  
Toch begon de D3 enthousiast aan de wedstrijd. Het eerste punt werd vrij snel gemaakt door Kevin.  Snel 
daarna scoorde Floor en Tess ook mooie punten. Het liep goed in het vak er werd leuk over gespeeld. 
Daarna mochten Robin, Noortje, Iris en Lenne aanvallen. Ook dit vak kon mooie punten scoren. Met rust 
stond het 5-1. Snel even opwerken in de kantine en droge shirt aan, want wat was iedereen nat van de 
regen. De 2e helft lukt het overgooien door de gladde bal moeilijker en het plezier werd ook wel minder met 
het slechte weer. Toch bleven we goed proberen. Eindstand 6-2! Knap gedaan. 
 
      groetjes Jette 
 
 
 
 
Achilles E1 - VALTO E1 
Koud maar droog begon de wedstrijd van Achilles E1 tegen VALTO E1, en wat voor een! 
VALTO ging goed van start, zowel aanvallend als verdedigend zat het goed in elkaar. Er werd goed 
geplaatst, veel snelheid in het spel gebracht, waardoor kansen werden gecreëerd en gescoord! Dit leidde tot 
een voorsprong van 0-4, met doelpunten van Toon 1x, Isis 2x en Elise 1x. Dit mede dankzij een mooie assist 
van Lize. De eerste 10 minuten zaten erop, op naar deel 2. 
Ook nu pakte VALTO aanvallend goed door met een mooi doelpunt van Toon en Elise 0-6. Vervolgens liet 
de concentratie ons wat in de steek waardoor het 2-6 werd. Sara wist meteen te scoren en kwam VALTO 
weer op 5 punten verschil, 2-7. VALTO ging de rust in met een 3-7 voorsprong. 
 
De laatste 20 minuten ging wat minder flexibel dan de eerste 20. Achilles kwam steeds meer in de wedstrijd, 
waardoor VALTO wat nerveus werd. Door goed overspel van Anouk en Lize wist VALTO nog wat doelpunten 
te scoren waardoor VALTO Achilles de baas bleef.  Ondanks dat werd het nog een zeer spannend einde, 
met een einduitslag van 11-12 in het voordeel van VALTO, YES!!  
VALTO E1 kijkt uit naar volgende week, dan mogen zij wederom acteren tegen Achilles E1!  
 
      Groetjes, Isis(en Claudia) 
 
 
 
 
VALTO E1 - ONDO E5 
De ochtend begint zonnig en het team heeft weer zin in een potje korfbal. Na overleg met Vera en Bas en 
ons warm gooien begonnen we aan de wedstrijd. Al snel stonden we 3-0 voor. Ondo wist voor de rust 3-2 te 
maken. Tijdens de rust drinken we wat en kunnen even op adem komen. Vera en Bas hebben de nodige 
aanwijzingen. De tweede helft gaat beter. De punten zijn voor VALTO en winnen met 10-5.  
 
     Groetjes Lize 
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Excelsior E2 – VALTO E2 
In de vroege morgen gingen wij op weg naar Delft voor de wedstrijd Excelsior E2 tegen VALTO E2.	 
De wedstrijd was pas net begonnen toen er al werd gescoord door de tegenstanders. Vlak erna konden we 
er nog 1-1 van maken maar de tegenstanders waren sterk, snel en goed samen aan het spelen waardoor de 
mogelijkheid van scoren wegviel tot enkel een paar schoten van lange afstand. Uiteindelijk werd het 19-1. 
Deze week extra goed trainen met elkaar en hopelijk gaat het dan zaterdag met de thuiswedstrijd tegen 
Excelsior beter!	 
     Groetjes Marjan en Stacey	 
 
 
 
 
VALTO E3 – Ondo E7 
Het klonk zo makkelijk, E3 tegen een E7 en bovendien,  Ondo had  ‘vetter’ verloren van Excelsior en de 
Meervogels dan wij, dus we waren er eigenlijk van overtuigd dat we deze pot naar ons toe konden trekken. 
Maar helaas, niets bleek minder waar. Al ging het nog best gelijk op en kwamen we ook nog gelijk te staan 
met 2-2. Uiteindelijk verloren we met 4-7. 
Positieve is dat we merken dat we als team verbeteren en langzaam maar zeker sterker worden. Onze top 
coaches Laura, Vera en Iris helpen daar fantastisch bij. Dus het vertrouwen is er. Volgende week uit tegen 
Ondo, zouden we ze terug kunnen pakken?? We gaan het zien en in ieder geval weer met opgeheven hoofd 
het veld op.  
    Groetjes van Sara   
 
 
 
 
 
VALTO E4 - Avanti E3 
Vanochtend moesten we al vroeg opstaan voor de wedstrijd tegen Avanti. 
Dieke kwam ons team versterken, omdat Jennifer nog steeds geblesseerd is. 
Helaas was Avanti iets te sterk. Na de eerste helft stonden we al 0-5 achter. Na rust wist Amber nog wel 2 
doelpunten te maken, maar helaas ging Avanti er met de winst vandoor. Het werd 2-9.  
Meiden, jullie hebben wel weer allemaal ontzettend goed jullie best gedaan en waren heel actief! Ga zo 
door! 
     Groeten Michelle 
 
 
 
VALTO E5 
De eerste herfstwedstrijd van 2018.	
Fris en fruitig ging de E5 aan de slag. Al heel snel scoorde Lucy een hele mooie strakke bal. We stonden 
voor! Er werd goed verdedigd en lekker snel gegooid. Na ongeveer tien minuutjes werd Odo heel wakker en 
scoorde veel punten. VALTO bleef positief en goed verdedigen. Daniek scoorde de tweede bal. De vaart en 
positiviteit kwam er weer in. Beide dames scoorde nog een keer. Uiteindelijk is het 4-11 geworden.  Er is 
goed gewerkt. Super!! Tot volgende week! 	
		 	 	 	 	 	 	 E5	
 
 
 
 
 
 
Excelsior E6 – VALTO E7 
Deze week mocht de E7 wederom naar Delft afreizen, waar we aan de andere kant van de stad tegen 
Excelsior E6 speelden. Vol enthousiasme en doorzettingsvermogen stonden we halverwege met 0-2 voor. 
De meiden en jongens deden supergoed hun best, speelden goed samen en uiteindelijk is de wedstrijd met 
2-4 gewonnen. Volgende week spelen we weer tegen Excelsior, maar dan op ons eigen veld. 
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VALTO F2 
De F2 mocht vandaag thuis spelen tegen de IJsselvogels F1. Al snel scoorde de F2. Top! 
Er werd goed verdedigd en overgespeeld. De IJsselvogels kwamen al snel terug. Met de rust was het 4-6. 
Na de rust hadden de IJsselvogels de smaak te pakken. VALTO deed z'n best, maar de IJsselvogels waren 
sterker. De wedstrijd eindigde met 5-17. 
Volgende week nieuwe kansen als we uit spelen tegen de IJsselvogels. 
 
 
VALTO F3 
Vandaag speelt VALTO tegen Fortuna in Delft. 
Wat een super leuke wedstrijd was dit zeg, eerst lag Fortuna voor, toen gelijk spel en na de pauze ging 
VALTO aan kop...de uiteindelijke stand is 4-9 voor VALTO. 
 
    Vriendelijke groet Monique 
 
 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl




