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Tropische start
We mogen weer! Althans, de rest van de vereniging. De TC en de selectie zijn al even bezig. Zij
hebben de eerste trainingen en oefenwedstrijden er al op zitten, waaronder de Rijk Zwaan
Korfbalderby’s welke dit seizoen een iets andere invulling had, maar uiteindelijk met prima weer
werd gespeeld en waar Valto 2 voor de verandering de titel pakte.
Waar ik vorig seizoen eindigde met de tropische afsluiting, is het dit seizoen zweten geblazen aan
het begin. De voorspellingen voor deze week zijn van warm tot warmer en dus is het verstandig
voldoende water mee te nemen naar de trainingen en deze dan ook iets rustiger aan te doen.
Het nieuwe seizoen brengt altijd weer vernieuwingen met zich mee. Niet alleen de trainers kunnen
zijn veranderd, ook de coaches en misschien wel het team waar je in zit of je medespelers. Hoewel
het soms wat wennen is, is het nooit verkeerd en heb je eind vorig seizoen al kennis kunnen
maken. Deze week gaan we daarmee door, met zaterdag voor de jeugd het oefentoernooi bij
Excelsior, de selectieteams die naar Victum gaan en daar zelfs een internationale wedstrijd spelen
en de senioren hebben hun eigen oefenwedstrijden, veelal thuis. Iedereen veel succes gewenst in
deze voorbereiding!
Ook binnen enkele commissies zijn er een aantal nieuwe namen te bekennen, zoals in de AC,
maar ook in de TC. Ikzelf ben vanaf half oktober officieel voorzitter af en word voorzitter TC. Mark
van Geest en Frank Poot nemen de coördinatie van de senioren op zich, verdeeld in wedstrijd- en
breedtesport. Naast Marleen (coördinator C en D), Petra (wedstrijdsecretaris) en Thom (arbitrage),
zijn we eigenlijk nog naar twee mensen op zoek: een coördinator A en B en een coördinator E, F
en Kangoeroes. Wil jij helpen met het verder bouwen aan de ambities van onze vereniging, dan
hoor ik dat graag van je!
Als we dan toch bezig zijn met het vullen van vacatures, dan is misschien een coördinator Fit&Fun
wel iets voor je. Op maandagavond er voor zorgen dat de spullen er zijn, dat er een spel bedacht
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is en dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen met deze activiteit, door middel van een half
uur fit en een half uur fun.
Tenslotte zoeken we nog een aantal trainer/coaches. Zie ook het overzicht onder het stukje bij de
TC.
Alvast een heel fijn seizoen gewenst!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Informatie aangaande de start van het seizoen
Toernooi Excelsior op 31 augustus
Op zaterdag 31 augustus gaan de volgende teams naar het
toernooi bij Excelsior in Delft: Valto B2 en B3, C2 t/m C5,
D1 t/m D4, E1 t/m E8, F1 t/m F3.
De eerste ronde start om 09.00 uur. Vertrek teams vanaf
Villa Valto is 08.15 uur. De laatste ronde duurt tot 13.10 uur
waarna de prijsuitreiking plaatsvindt.
Omdat het parkeerterrein bij Excelsior onvoldoende capaciteit heeft om alle auto’s van de
deelnemers te kunnen herbergen is er een indeling gemaakt welke vereniging waar dient te
parkeren. LET OP dat er niet geparkeerd kan worden in de woonwijken rond de sportvelden. Hier
geldt parkeren voor vergunninghouders.
Routebeschrijving / parkeervoorschrift Valto
Via A13 afslag Delft, aan het einde van de afslag richting Ikea (volg borden camping de Delfsche
Hout). De rotonde neemt u driekwart (Olof Palmestraat). Aan het einde voor het viaduct gaat u
rechtsaf de Korftlaan op. Rechts en links zijn parkeerplaatsen. Vervolgens loop je terug richting het
viaduct. Na het viaduct ligt een bruine brug. Volg het Bieslandsepad, eerste hek links. De kantine
bevindt zich schuin rechts op het terrein.
Het programmaboekje kun je downloaden op
https://ckv-valto.nl/evenementen/excelsior-jeugd-oefentoernooi/.
Start competitie
Op zaterdag 7 september start de competitie weer. Alle teams spelen dan hun 1e
competitiewedstrijd. Het wedstrijdschema is bekend en staat op de website: https://ckvvalto.nl/competitie/programma/.
Kangoeroes
Ook de Kangoeroes starten weer op zaterdag 7 september. Vanaf 10.00 uur zijn onze jongste
leden weer van harte welkom om gezellig een uurtje met elkaar te bewegen.
Openstaande vacatures
De TC is nog op zoek naar mensen die ook komend seizoen tot een succes willen maken met
elkaar. Vind je het leuk om je in te zetten voor onze gezellige club, meld je dan bij één van de TCleden of via tc@ckv-valto.nl.
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- Trainer(s) C4 en C5 - maandagavond
- Trainer V3 en V4 – dinsdagavond (veld) / woensdagavond (zaal)
- Coach C5 - samen met Hèlen Lochmans
- Coach A4 - samen met Petra Dijkstra
- Trainers / begeleiders Kangoeroes
- TC-Coördinator A en B
- TC-Coördinator E, F en Kangoeroes
- Coördinator Fit & Fun
- Video analyst/statistieken Valto selectie
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas
vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387
Fluiten
Ik mag me dit jaar weer bezighouden met het indelen van de scheidsrechters. Uiteraard zijn de
scheidsrechters van vitaal belang, om een mooi cliché te noemen: zonder scheidsrechter geen
wedstrijd. Ik weet dat veel mensen niet zo graag een wedstrijd fluiten, ondanks dat het eigenlijk
allemaal wel mee valt (maar dat is mijn mening).
Soms kan het al schelen als je een bepaalde leeftijdsklasse fluit, die je minder erg vindt om te
fluiten. Om hierin te ondersteunen geef ik jullie allen de kans om aan mij door te geven welke
leeftijdsklasse jullie het liefste fluiten, dan probeer ik daar rekening mee te houden. Denk eraan,
het is vaak maar 3 keer een uurtje per seizoen, maar je maakt er heel veel mensen gelukkig mee.
Het programma is inmiddels bekend en ik wil zo snel mogelijk de scheidsrechters rond hebben
voor de eerste veldhelft. Mocht je nou echt niet willen fluiten, of van mening zijn dat je niet hoeft te
fluiten, dan hoor ik dit ook graag.
Ben je nog wat onzeker of zou je gewoon graag een keer begeleid worden? Geef dat dan ook aan,
dan zorgen we dat er iemand van de arbitrage bij is om je te begeleiden.
Ruilen graag onderling regelen, dit moet ook mogelijk zijn omdat het gehele schema zo snel
mogelijk is ingevuld.
Ten slotte, ik doe dit ook nog niet zo lang, dus ik ben ook nog zoekende. Mochten jullie op- of
aanmerkingen hebben, of wellicht tips, dan hoor ik dat heel graag.
Alvast bedankt voor jullie input!
Groeten,
Thom Voskamp
06-13235155
thom.voskamp@ckv-valto.nl
Ruilbeurs
Broekje of rokje te groot/klein!!!!!! Ruilen op de jaarlijkse ruilbeurs.
Deze mogelijkheid is er op de volgende data: dinsdag 27-8-2019 en donderdag 5-9-2019 vanaf
19:00 uur in de Villa.
Tevens is er de mogelijkheid om tweedehands schoenen onderling te verkopen of te ruilen.
Uiteraard wel even je naam teamnummer en de prijs op de schoenen vermelden.
Heb je nog vragen bel even met Ramona 06 24283910
Groetjes van de kledingcommissie☺
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Valto’s derde helft op 7 september
Nu de zomervakantie halverwege is, komt het nieuwe seizoen alweer in zicht. We willen het
nieuwe seizoen graag met z’n allen gezellig aftrappen, en wel na de eerste thuiswedstrijden van de
selectie! Deze vinden plaats op 7 september, direct na het aanmoedigen van de selectie is het tijd
voor een drankje! Ben jij er ook bij?

De vakantie zit er weer op
Hoewel het nog wel even duurt voor de deuren van de scholen weer open gaan, zit de vakantie
voor de selectiespelers van VALTO er weer op. Door de beslissingswedstrijd van VALTO 1 en het
door VALTO georganiseerde NK veldkorfbal was het dit seizoen wel een kortere onderbreking dan
we gewend zijn. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van de korfballoze periode en weer
zin heeft in het nieuwe seizoen.
Traditie getrouw start het seizoen met de Rijk Zwaan korfbalderby’s tussen CKV ONDO, CKC
Maassluis, CKV Dijkvogels, CKV ODO en CKV VALTO met als doel een seizoen lang jezelf de
beste van de regio te mogen noemen. In tegenstelling tot voorgaande edities zou het toernooi dit
seizoen niet op voorhand een prooi voor VALTO worden, want dit seizoen wordt er gewerkt met
een handicap voor de hoger spelende ploegen. Dit betekende dat VALTO als hoogst spelende
ploeg dus flink aan de bak mocht om hun handicap te compenseren. Op veld 1 startte het
programma met een wedstrijd tussen CKV VALTO 1 en CKC Maassluis1 in nog creatieve
opstellingen. Zowel bij VALTO als Maassluis ontbraken nog wat gezichten die nog op vakantie zijn.
VALTO startte scherp aan de wedstrijd en het was Zané die voor het eerste doelpunt tekende deze
middag. CKC Maassluis zou het tot halverwege de eerste helft, die twintig minuten duurde, kunnen
bijbenen, maar raakte toen de aansluiting kwijt. Bij rust was het verschil opgelopen tot 7-3.
Het tweede deel zou niet veel spannender worden. VALTO ging rustig door met scoren en wist na
een half uur spelen een 13-4 tussenstand op het bord te zetten. Toen kwamen er vier verse
spelers in op de plaatsen van Romeé, Nikki (H), Bart en Thijs. Het werd een gelopen race voor
VALTO die in de laatste tien minuten nog viermaal zouden scoren en de eindstand op 17-5 zette.
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Intussen speelden op veld 2 ODO 2 tegen Dijkvogels 2 een wedstrijd die een stuk minder
doelpuntrijk was. Vooral in het eerste deel wisten beide ploegen de korf maar moeizaam te vinden.
Na de 4-1 ruststand ging het in de tweede helft bij ODO wel beter lopen. Het laatste fluitsignaal
klonk bij de stand 11-4.
De volgende wedstrijd op veld 1 was een stuk spannender. Dijkvogels 1 en ONDO 1 waren erg
aan elkaar gewaagd en hielden elkaar tot de rust in evenwicht. Na de rust, die met een 5-5
tussenstand werd bereikt, wist Dijkvogels 1 met drie treffers op rij het eerste gaatje te slaan. Dit
zouden zij niet meer weggeven. Hoewel het zes minuten voor het einde nog even spannend werd
toen ONDO terug wist te komen tot 8-7, was het Dijkvogels dat het verschil herstelde en de
wedstrijd uiteindelijk met 10-7 winnend afsloot.
Eindelijk mocht ook VALTO 2 aantreden. Hun tegenstander was ODO 2 wat de eerste winst al op
zak had tegen Dijkvogels 2. Zij zouden het echter tegen VALTO een stuk lastiger krijgen, want de
Lierse ploeg zette het klasse verschil al snel om in doelpunten. Binnen enkele minuten stond er
een 0-3 tussenstand op het bord, maar toch wist ODO aangehaakt te blijven tot de 2-4
tussenstand. In de rest van de eerste helft zou VALTO weglopen naar een 2-7 tussenstand. De
ruststand werd door ODO op 3-7 gezet.
Na de rust zou VALTO steeds makkelijker de korf weten te vinden. Al snel was het geen wedstrijd
meer, maar ODO bleef knokken voor wat het waard was. VALTO 2 had tenslotte ook te maken met
een aardige handicap omdat zij reserve overgangsklasse spelen, dus was elk doelpunt belangrijk
voor de eindscore. Helaas wist ODO slechts tweemaal te scoren in de tweede helft en stoomde
VALTO door naar een 19-5 overwinning.
VALTO 1 mocht voor hun tweede wedstrijd aantreden tegen ONDO 1. Ook hier leek al snel het
klasse verschil op het scorebord gezet te worden na de snelle 0-4 voorsprong, maar ONDO
herstelde zich en wist bij 3-5 weer aan te haken. Tot de rust zouden beide ploegen nog één keer
tot scoren komen wat de tussenstand op 6-4 zette. De tweede helft bleef ONDO aangehaakt tot de
5-7 tussenstand, maar toen wist VALTO een definitief gaatje te slaan. Na de 6-9 tussenstand zou
het verschil langzaam maar zeker oplopen en wist VALTO ook deze wedstrijd winnend af te sluiten
met een 9-14 eindstand.
Door het ontbreken van de 2e teams van Maassluis en ONDO mocht VALTO 2 hun volgende
wedstrijd tegen Dijkvogels 1 spelen. Zij wisten VALTO 2 prima partij te geven en namen bij
aanvang zelfs een 0-2 voorsprong. VALTO wist deze achterstand echter snel weg te poetsen en
direct aan de goede kant van de score te komen. Dijkvogels bleef echter in het spoor en wist
steeds op gelijke hoogte te komen. Bij rust waren de ploegen dan ook nog in evenwicht met de
gelijkmaker van Dijkvogels, wat een 6-6 tussenstand opleverde. Het bleef ook in het vervolg nog
spannend en bleef Dijkvogels knap partij geven tot de 9-8 tussenstand bereikt was. Er moesten
toen nog een minuut of zeven gespeeld worden, waarin VALTO 2 de wedstrijd naar zich toe wist
te trekken. De wedstrijd werd uiteindelijk afgefloten bij de 14-10 eindstand, waarmee Dijkvogels
natuurlijk prima zaken deed voor het dag klassement.
Hierna volgden twee spannende wedstrijden waarin één wedstrijd de tegenstanders uiteindelijk tot
een punten deling kwamen. Maassluis 1 tegen ODO 1 leek lang een prooi te worden voor de
Maaslanders. Zij wisten in de eerste helft een prima voorsprong op te bouwen met een grootste
verschil van vier doelpunten. In de tweede helft stokte de score echter bij de Maaslandse ploeg en
wist Maassluis aan het eind van de wedstrijd op de valreep nog op gelijke hoogte te komen met
een 9-9 eindstand.
De volgende wedstrijd van Maassluis was er ook een waar het tot het eind spannend bleef. Na hun
verdiende rust tijdens de wedstrijd van ODO 1 tegen Dijkvogels 2 die met 12-3 gemakkelijk
gewonnen werd door de Maaslandse ploeg mochten zij op veld 1 aantreden tegen ONDO 1. Deze
ploegen kruisten in de competitie van vorige seizoen de degens, waar beide ploegen een keer als
winnaar van het veld liepen. Ook nu was het een wedstrijd die vooral in de eerste helft gelijk op
ging tot de 5-5 tussenstand. In de laatste vijf minuten tot de rust wist ONDO een gat te slaan en de
ruststand op 5-10 te zetten. Een gelopen race zou je denken, maar Maassluis gaf niet op. Ook niet
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toen ONDO na de rust nog als eerste de korf weer wist te vinden. De lijntjes werden verdedigend
strakker aangetrokken en langzaam maar zeker werd de achterstand weggewerkt. Met nog één
minuut op de klok was de achterstand weggewerkt bij 14-14 en was het afwachten of er in deze
laatste minuut nog iemand tot scoren kwam. De verwachtte puntendeling ging echter niet door
voor Maassluis, want toen de SR al op het punt stond om voor het einde te fluiten wist ONDO nog
een keer de korf te vinden. Het werd uiteindelijk een “met de hakken over de sloot” overwinning
voor ONDO, nadat zij een 5-11 voorsprong hadden zien verdampen.
De laatst door mij aanschouwde wedstrijd was tussen VALTO 1 en ODO 1. Altijd een speciale
wedstrijd tussen mijn oude en nieuwe cluppie met dit jaar weer een ODO dame in de VALTO
kleuren binnen de lijnen. Ook deze wedstrijd ging in de openingsfase gelijk op en bleef ODO tot de
5-3 tussenstand in het spoor bij VALTO. Voor de rust zou VALTO het verschil verdubbelen naar 73 om deze na de rust verder uit te bouwen naar een 10-3 tussenstand. Hiermee was de wedstrijd
wel gespeeld en werd er alleen nog aan het doelsaldo gewerkt voor het dag klassement. Het
laatste fluitsignaal klonk bij de 13-5 eindstand, waarmee VALTO 1 ook de laatste wedstrijd met
groot verschil gewonnen had.
Dit bleek echter niet voldoende voor de dag overwinning. Daar werd intussen op het veld 2 om
gespeeld door VALTO 2 en Dijkvogels 1. Zij zouden onderling gaan uitmaken wie er vandaag met
de hoofdprijs vandoor zou gaan. VALTO 2 moest hiervoor in deze wedstrijd minimaal 15
doelpunten maken en winnen en met de 4-17 overwinning hadden zij dus aan deze voorwaarde
voldaan. Ondanks de handicap wist VALTO 1 nog beslag te leggen op de derde plaats en was
Dijkvogels op een knappe tweede plaats geëindigd.

Al met al weer een geslaagde seizoensopening voor de Westlandse clubs met dit seizoen dankzij
het meevallende weer. We hebben allemaal weer kunnen kijken naar leuke wedstrijden, waarin
ook regelmatig mooie acties te zien waren. Er volgen nog de nodige oefenwedstrijden de komende
weken voordat op 1 september de competitie weer begint. Nog even afwachten voor de supporters
tot het weer om de punten gaat, maar intussen kunnen de liefhebbers natuurlijk gewoon bij de
oefenwedstrijden komen kijken.
Tot ziens langs de lijn,
Arno van Leeuwen
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

