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Lustrum 

 
Vorige week maandag was dan het moment daar. Op twee dagen na, precies vijf jaar 
geleden dat ik de virtuele voorzittershamer overnam van Hans en plaatsnam in het bestuur 
van onze prachtige vereniging. Het ene moment was ik nog ‘van niets’, het andere 
moment was ik ‘van alles’. Natuurlijk niet alleen. En dat heb ik ook echt zo gevoeld. Het 
bestuur, de commissies en al die leden, vrijwilligers, sponsoren. Samen maken we de 
club, samen zijn we de club. 
 
Een club in beweging, dat ook wel weer bleek tijdens de ALV waarin we naast de 
gebruikelijke plichtplegingen, verantwoording hebben afgelegd over de cijfers, zowel de 
jaarrekening als de begroting en de controle op de financiële huishouding door de 
kascontrole commissie. Kort gezegd hebben we weer veel gedaan afgelopen jaar en zijn 
de leerpuntjes meegenomen naar dit seizoen, ook hebben we met goedvinden van de 
ALV de contributie verhoogt met een paar procenten per leeftijdscategorie. Voornamelijk 
om de stijgende uurtarieven van de sporthal te compenseren, maar ook om in de toekomst 
een stabiele en financieel gezonde club te blijven. Ingrid en Joke bedankt voor de controle, 
volgend jaar zal Joke dit samen met Daniël op zich nemen. 
 
Daarnaast was er een stukje terugkijken en waren er plannen en mededelingen vanuit het 
bestuur. Op sportief gebied gaat het de goede kant op. We zijn weer een stapje verder bij 
ons doel nu zowel Valto 1 en 2 overgangsklasse spelen op het veld en Valto 1 in de zaal, 
waarbij Valto 2 hopelijk kan gaan aansluiten. We spelen met twee jeugdteams hoofdklasse 
en om aan de kwaliteit te blijven werken, start dit seizoen een KT2 cursus voor 9 van onze 
jeugdtrainers. Niet alleen om net als het afgelopen seizoen weer vele kampioenen te 
kunnen huldigen, maar ook om te leren en plezier te hebben, want dat blijft bij de jeugd 
van groot belang. 
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Wat betreft de arbitrage hebben we een goed jaar achter de rug. We zijn niet alleen in de 
plus geëindigd, waarvoor we onze bondsscheidsrechters enorm bedanken, maar ook 
hebben Rick en Alex de finales van de zaal hoofdklasse en het Nederlands 
Kampioenschap op het veld gefloten. Ze zijn zelfs scheidsrechter van het jaar geworden 
en fluiten bijna alleen nog maar Korfbal League. De gastvrijheid gaat nog steeds goed. 
Een aandachtspunt blijft het fluiten van de jeugdwedstrijden en de te fluiten 
wedstrijdsportduels dit jaar en in de toekomst. Daar gaan we als bestuur en TC aan 
werken. 
 
Andere aandachtspunten blijven de zaalruimte. We hebben een chronisch tekort aan uren 
in de huidige twee sporthallen en doordat we in Honselersdijk niet meer welkom zijn, 
hebben we na een grote zoektocht wat ruimte in Maasland gevonden. Hoewel verre van 
ideaal, zijn we toch blij met deze uitwijkmogelijkheid en realiseren we ons dat we nog meer 
ons best moeten doen voor extra mogelijkheden en ruimte. Met het wegvallen van de 
gymzaal aan het Achterlaantje, zal de druk nóg groter worden en dus proberen we de 
gemeente te overtuigen van de noodzaak voor een vervangende sporthal en niet een 
nieuwe gymzaal. Dit is dé kans om een einde te maken aan die jarenlange tekorten. Het 
onderzoek dat is gestart is klaar en ligt ter beoordeling bij de gemeente. We hopen dat 
hiermee duidelijk wordt dat het zo niet langer kan en dat er nu echt actie wordt 
ondernomen. 
 
Daarnaast heeft een ander onderzoek vanuit de gemeente de situatie van het sportpark 
belicht. Niet alleen de parkeerproblematiek die nog altijd niet is opgelost, maar ook de 
indeling en de ruimte (vooral het gebrek er aan) in het licht van de 800 huizen die er 
worden gebouwd de komende tijd. Wil je de groei die er nog altijd is en alleen maar 
versterkt wordt kwijt kunnen, dan zal er iets moeten gebeuren. Ook hier hebben we als 
korfbalclub te maken met ruimtegebrek. Gaat net nu nog net goed, zal het over een korte 
tijd ook buiten te krap worden. En niet alleen wij, maar ook de andere sportclubs gaan 
groeien door de geplande uitbreiding van De Lier. De tennisvereniging heeft nu al een 
grote wachtlijst en wil graag de sportende Lierenaar een plek kunnen bieden. Met deze 
informatie in het achterhoofd willen we meer gaan doen. Er is al een onderzoek, maar we 
willen ook zelf een plan maken, waarin we alles nog eens goed belichten en een visie 
schetsen voor de komende 20 jaar. We blijven dus niet stilzitten en wij hopelijk niet alleen. 
We zullen daar hulp bij nodig hebben en willen graag een beroep doen op jullie, daar waar 
dat nodig is, zodat we uiteindelijk de uitwerking van de plannen in beweging kunnen 
krijgen. 
 
Dat we niet stilzitten is ook te zien aan het stukje marketing en PR. Wederom hebben we 
weer veel georganiseerd en zijn die activiteiten, plus enkele hoogtepunten zoals de 
kampioenschappen van Valto 1 en 2 goed in de media gekomen. Daarnaast blijft de live 
stream goed bekeken en helpen we daar zelfs andere clubs mee. Ook het stuk sponsoring 
blijft het goed doen, met aan de ene kant langlopende relaties, maar ook voor incidentele 
acties en evenementen zijn er altijd weer bedrijven die zich aan ons en onze activiteiten 
willen binden. 
 
Zoals al eerder aangehaald, zonder vrijwilligers is een vereniging nergens. Het is plek 
waar je komt om je ding te doen en gaat zonder iets bij te dragen. Het is geen bedrijf waar 
je je kinderen brengt en haalt, zonder iets toe te voegen. Niemand van de club wordt 
betaald, de leden, vrienden en vrijwilligers van Valto zorgen dat alles draait, op volle 
toeren, waarbij de kosten beperkt blijven. En gelukkig zijn er binnen Valto heel veel 
vrijwilligers. De één doet iets meer dan de ander en dat is prima. Er zijn ook een aantal 
mensen die heel veel meer doen dan een ander en dat is bewonderenswaardig. Dan 
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verdient iemand een extra pluim, zeker als deze persoon in het afgelopen seizoen enorme 
bijdrage heeft geleverd, bovenop het werk dat ze al doet. 
 
De afgelopen vijf jaar had ik al eerder aan vier toppers het ere-kleinood mogen uitreiken 
en na Teun, Michiel, Rianne en Bart was het dit jaar tijd voor Marleen. Zij heeft het dubbel 
en dwars verdiend en is dan ook op een bijzondere manier bedankt voor al haar werk dat 
ze heeft verricht! 
 
En toen, het afscheid. Van Marije als bestuurslid Marketing en PR. Een mooie 3 jaren met 
heel veel media-aandacht voor Valto en prachtige evenementen en sponsoring zijn ten 
einde. Hele erg bedankt voor je inzet in deze tijd en veel succes met je verdere loopbaan 
in binnen- en buitenland en natuurlijk op het veld in Valto 7. Op haar plek komt Bart 
Versteegen, die van bestuurslid Technische zaken verhuisd. Ook Bart heeft de afgelopen 
jaren in de TC zijn steentje bijgedragen en de laatste jaren als voorzitter TC. Enorm 
bedankt voor wat ook jij hebt betekend. Daar zaten wel een aantal promoties bij van Valto 
1 en 2 en vele andere trajecten waar jij je voor hebt ingezet. Nog altijd een ster in Valto 6 
en gelukkig ook teamspeler in het bestuur gebleven. Tenslotte maakte ik plaats voor 
Marco, de nieuwe voorzitter mét hamer om vervolgens zelf plaats te nemen in de stoel van 
bestuurslid Technische zaken. Met een mooi cadeau, bloemen en speech van Bart nam ik 
afscheid van mijn rol en begon ik aan een nieuwe. Het was een mooi avontuur, een 
fantastische reis. 
 
Tijdens die reis heb ik, hebben we, veel meegemaakt. Iedere week probeerde ik daarvan 
iets mee te nemen in de stukjes van de voorzitter. Ik zal er één of twee gemist hebben, 
maar ik hoop dat ik jullie een inkijkje heb kunnen geven in wat er speelde, in de 
vereniging, in mijn leven, in de korfbalwereld of iets anders. Ik wil jullie vanaf deze plaats 
bedanken voor het vertrouwen dat ik heb gekregen om er iets moois van te maken en geef 
nu zelf de inmiddels echte voorzittershamer door aan Marco. Ik wens hem daarbij veel 
succes en net zoveel plezier als ik heb mogen ervaren. Als bestuur hebben we alle 
vertrouwen in hem en ik hoop dat jullie hem datzelfde vertrouwen willen geven. Ik schuif 
een plekje op, naar de stoel van bestuurslid Technische zaken, waar ik naast en samen 
met Marco, Fiona, Pascal en Bart de club weer een stapje verder te brengen. 
 
Jullie waren, zijn en blijven geweldig! 
 
Namens het bestuur. 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma zaterdag 26 oktober 2019 
 

TIJD WEDSTRIJD LOCATIE 

15:30 Oranje Wit (D) 1 - Valto 1 Sportcomplex Stadspolders 

14:00 Oranje Wit (D) 2 - Valto 2 Sportcomplex Stadspolders 

11:30 Valto 3 - ODO 3 Sportpark De Zwet 

14:30 Valto 4 - Maassluis 3 Sportpark De Zwet 

13:00 Valto 5 - Velocitas 4 Sportpark De Zwet 

10:00 Valto A1 - Weidevogels A1 Sportpark De Zwet 

13:00 ODO A1 - Valto A2 Sportpark De Commandeur 

17:00 Oranje Wit (D) B1 - Valto B1 Sportcomplex Stadspolders 

10:00 KZ/Thermo4U C1 - Valto C1 Sportpark De Koog 

 

Opstelling zaterdag 26 oktober  

 
Valto 3, thuis om 11.30 uur, aanwezig 10.45 uur 
Simon, Floris, Danny, Max, res: Bas en Wouter  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte, res: Tessa D 
 
Valto 4, thuis om 14.30 uur, aanwezig 14.00 uur 
Thomas en Steven, Simon (1e helft), res: Dennis, Mark en Frank 
Kimberly, Manon, Romy, Esmee en Joyce 
 
Valto 5, thuis om 13.00 uur, aanwezig 12.30 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank 
Esther, Marleen, Petra D, res: Iris P en Inge  
 
V6, V7, V8 en V9 vrij 
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Uitslagen zaterdag 18 oktober 

WEDSTRIJD 
UITSL
AG 

KVA 1 - Valto 1 16 - 16 

OVVO/De Kroon 3 - Valto 2 8 - 16 

Valto 3 - Meervogels/Física 3 15 - 12 

Valto 4 - Twist 4 10 - 10 

Excelsior (D) 4 - Valto 5 14 - 8 

Valto 6 - Fortuna/Delta Logistiek 6 11 - 8 

Valto 9 - Trekvogels 1 12 - 14 

Valto A1 - Refleks A1 11 - 11 

Excelsior (D) A1 - Valto A2 4 - 20 

Valto A3 - Refleks A3 8 - 4 

ALO A2 - Valto A4 10 - 15 

KOAG B1 - Valto B1 16 - 19 

Die Haghe C1 - Valto C1 12 - 3 

Valto E1 - Die Haghe E1 10 - 5 

Phoenix F1 - Valto F3 3 - 2 

 

Donderdag 17 oktober 2019 

WEDSTRIJD UITSLAG 

Nieuwerkerk D2 - Valto D1 8 - 10 
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Nabeschouwingen TC 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde uit tegen KVA 1. Een tegenstander die na zes wedstrijden één punt 
minder had weten te behalen dan VALTO. Wederom een belangrijke wedstrijd dus. Het 
eerste stond eigenlijk het grootste gedeelte van de wedstrijd voor, maar gaf dit in het 
laatste gedeelte weg en liep toen elke keer achter de feiten aan. Uiteindelijk wist Maaike 
met het verzilveren van een vrije bal in de laatste seconde van de wedstrijd toch nog een 
gewonnen punt binnen te halen. Hiermee staat VALTO nu op de derde plek, met zeven 
punten achterstand op de nummer één en drie punten achterstand op de nummer twee. 
Daar tegenover staat dat het vlaggenschip maar drie punten voorsprong heeft op de twee 
ploegen die laatst staan. Eén van die ploegen staat a.s. zaterdag, als voorlopig laatste 
veldwedstrijd, op het programma, de eerste returnwedstrijd, uit tegen Oranje Wit. Thuis 
werd er met 17-13 gewonnen, maar dat we deze ploeg niet moeten onderschatten, blijkt 
wel uit het feit dat ze de laatste weken gelijkgespeeld hebben tegen VEO en KVA.  
VALTO 2 speelde uit tegen OVVO 3. Een tegenstander die na zes wedstrijden twee 
punten minder had behaald dan VALTO. Bij winst kon het tweede dus een gaatje slaan. 
OVVO 3 was duidelijk niet op volle sterkte en/of stond niet op scherp, want het tweede 
kreeg nauwelijks tegenstand en het binnenhalen van de punten is ook nergens in gevaar 
geweest. Het enige was dat het verschil nog wel groter had mogen zijn in de score. Het 
werd uiteindelijk 8-16. Halverwege de competitie staat het tweede nu op een keurige 
vierde plek, met vier punten achterstand op de koploper en zeven punten voorsprong op 
de nummer laatst in de poule. A.s. zaterdag speelt het tweede tegen Oranje Wit 2. Thuis 
werd er met 17-17 gelijkgespeeld. Oranje Wit staat met twee punten minder op plek 5.  
VALTO 3 speelde thuis tegen Meervogels 3. Na het eerste verlies van vorige week was 
het zaak om de draad weer op te pakken en dan is Meervogels niet direct de meest 
makkelijke tegenstander. Toch wist het derde al snel een gaatje te slaan en leek het een 
gemakkelijke overwinning te worden. Niets was minder waar, want op het laatst werd het 
nog onnodig spannend. Gelukkig werden de punten wel binnengehaald: 15-12. Hiermee 
staat het derde halverwege de competitie op de eerste plek, met twee punten voorsprong 
op de nummer 2, KZ Danaïden 5. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen ODO 3. Uit 
werd er met 7-12 gewonnen.  
VALTO 4 speelde thuis tegen Twist 4. Geen hoogstaande wedstrijd, waarin beide ploegen 
niet makkelijk tot scoren kwamen. Uiteindelijk werd er met 10-10 gelijkgespeeld en waren 
de meningen verdeeld of het nu een gewonnen of een verloren punt was. Na alle 
tegenstanders één keer gehad te hebben, staat het vierde nu samen met Maassluis 3 
onderaan met vier punten. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Maassluis 3 op het 
programma en zal er dus gewonnen moeten worden. Uit werd er met 10-16 gewonnen.  
VALTO 5 speelde uit tegen koploper Excelsior 4. Het vijfde kende een valse start en 
speelde een eerste helft om gauw te vergeten, ruststand: 10-1. Gelukkig kon er in de 
tweede helft wat beter partij gegeven worden, waardoor er uiteindelijk met 14-8 verloren 
werd. Na zeven wedstrijden staat het vijfde nu met zes punten op de 5e plek, samen met 
Twist 3, met drie punten voorsprong op de nummer 7 en zes punten voorsprong op de 
laatste in de poule. A.s. zaterdag speelt het vijfde tegen Velocitas 4. Uit werd er met maar 
liefst 15-3 verloren. 
VALTO 6 speelde een inhaalwedstrijd, thuis tegen Fortuna 6. Aangezien Paal Centraal 4 
haar laatste wedstrijd, zoals verwacht, gewonnen had, was het kampioenschap niet meer 
binnen handbereik. Wel kon er bij winst aanspraak gemaakt worden op de 2e plek. Uit was 
er met 11-8 verloren, maar dit keer waren de rollen precies omgekeerd, het zesde wist met 
dezelfde cijfers te winnen: 11-8. Hiermee zit de veldcompetitie er op en is het zesde dus 
tweede geworden met 8 punten uit 6 wedstrijden.  
VALTO 9 speelde thuis tegen Trekvogels 1, die vorige week al kampioen geworden was. 
Uit werd er met 14-10 van deze ploeg verloren. Ook dit keer was Trekvogels net even wat 
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beter, al gaf het negende wel wat beter partij en dat resulteerde dan ook in een iets betere 
uitslag, al ging Trekvogels er nog wel met de punten vandoor: 12-14. Ook voor het 
negende zit de veldcompetitie er nu op, met vier punten uit zes wedstrijden eindigen ze 
samen met ONDO 4 op de laatste plek in de poule.   
  
A en B-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen Refleks A1. Na het verlies van vorige week moest het 
vizier gelijk weer op scherp, want Refleks kon bij winst de 2e plek van VALTO overnemen. 
Het ging niet vanzelf en de doelpunten waren schaars, maar toch stond de A1 met rust op 
een 7-4 voorsprong. In de tweede helft waren de rollen echter omgedraaid en wist de A1 
nauwelijks meer tot scoren te komen en zo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel: 11-11. 
Halverwege de competitie staat de A1 nu 2e met vier punten achterstand op koploper 
ONDO A1. A.s. zaterdag staat de returnwedstrijd tegen Weidevogels A1 op het 
programma. Weidevogels wist pas drie punten te halen, waarvan één tegen VALTO, want 
uit werd er met 14-14 gelijk gespeeld.  
VALTO A2 speelde uit tegen de nummer laatst in de poule: Excelsior A1, die nog geen 
punt wist te behalen. Ook VALTO liet er geen gras over groeien en gaf Excelsior 
nauwelijks kansen. Met name in de tweede helft was de afronding hoog, waardoor er 
uiteindelijk een zeer overduidelijke overwinning neer gezet werd: 4-20. De A2 staat na 
zeven wedstrijden, met zes punten op een gedeelde 5e plek, samen met DES A1. 
Daaronder staat ODO A1 met vijf punten en Excelsior A1 met nul punten. A.s. zaterdag 
speelt de A2 uit tegen ODO A1. Thuis werd er met 10-8 gewonnen.  
VALTO A3 moest thuis nog de wedstrijd tegen Refleks A3 uitspelen. Bij een stand van 3-2 
moest er nog een kwartier gespeeld worden. Dit keer waren de omstandigheden prima: 
beetje fris, geen wind, maar vooral: het was droog. Dit kwam het scoren ten goede, want 
er werd in een kwartier tijd beduidend meer gescoord. De A3 wist met 8-4 te winnen. De 
veldcompetitie zit er nu op en met vier punten uit zes wedstrijden eindigt de A3 op de één 
na laatste plek, met alleen Refleks A3 onder zich.  
VALTO A4 speelde een inhaalwedstrijd, uit tegen ALO A2. Thuis werd er met 9-6 van 
deze ploeg gewonnen. Dit keer beduidend meer doelpunten, aan allebei de kanten. Het 
was een leuke en sportieve wedstrijd, waarbij VALTO er terecht met de overwinning 
vandoor ging: 10-15. Hiermee eindigt de A4 op een keurige 2e plek, met negen punten uit 
zes wedstrijden. Op naar de zaalcompetitie.  
VALTO B1 speelde uit tegen KOAG B1. Het werd een moeizame wedstrijd, waarbij de B1 
het grootste gedeelte van de wedstrijd achter de feiten aanliep. Gelukkig wist de B1 op tijd 
de achterstand in te lopen en zelfs om te buigen naar een voorsprong. Er werd uiteindelijk 
met 16-19 gewonnen. Halverwege de competitie staat de B1 op een keurige 3e plek in de 
hoofdklasse, met 10 punten uit 7 wedstrijden. Koploper Fortuna B1 heeft 13 punten, 
gevolgd door PKC B1 met 12 punten. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Oranje Wit B1, 
dat met nul punten onderaan in de poule staat. Thuis werd er met 17-7 gewonnen. 
  
C en D-jeugd 
Valto C1 ging op bezoek bij Die Haghe C1, de laatste tegenstander uit deze poule. Die 
Haghe draait bovenin mee en Valto sprokkelt met moeite wat punten bij elkaar in deze 
zware poule. Tegen Die Haghe kon Valto ook geen vuist maken. Er werd met 12-3 
verloren. Volgende week mag de C1 nog een laatste veldwedstrijd spelen. Er wordt dan 
afgereisd naar Noord Holland om tegen KZ C1 te spelen. Thuis werd 5-13 verloren van 
deze ploeg die op een tweede plaats staat in de poule. 
 
Valto D1 speelde een doordeweekse inhaalwedstrijd tegen Nieuwerkerk D2. De D1 was al 
kampioen dus tegen deze hekkensluiter stond er niets meer op het spel. In de 
thuiswedstrijd werd het nog 13-1 voor Valto, nu had de D1 wat meer moeite en kon 
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Nieuwerkerk scorend goed bijblijven. Valto wist de wedstrijd wel te winnen maar niet zo 
overtuigend als de eerste wedstrijd. Het werd 8-10. Op naar de zaal! 
 
E en F-jeugd 
Valto F3: speelde uit tegen Phoenix F1. De wedstrijd ging vanaf het begin gelijk op. In de 
rust kreeg de F3 wat tips van de coachen en kregen daardoor meer kansen, die gingen de 
helaas niet in. De F3 verloor helaas met 3-2. 
 
Valto E1: speelde thuis tegen Die Haghe E1. De E1 begon lekker fel aan de wedstrijd en 
scoorde makkelijk. Die Haghe kwam later wel terug in de wedstrijd, maar de E1 knokte 
zich makkelijk door en wonnen met 10-5. 
 
 
 
GEZOCHT: hulp kangoeroe instuif zaterdag 9 november 
 
Zaterdag 9 november vindt de jaarlijkse kangoeroe instuif weer plaats. Van 10:00-11:00 
worden met kinderen van 4-6 jaar spelletjes gedaan om kennis te maken met korfbal en 
de kangoeroeclub. Lijkt het jou leuk om te helpen? Er is hulp nodig bij het volgende: 
 

• Warming-up dans 
• Begeleiden van een groepje kinderen bij de spelletjes 

 
Het helpen op de kangoeroe instuif kan ook als maatschappelijke stage worden geteld. Wil 
je komen helpen, stuur dan een berichtje naar Lisanne (0681562187) 
 
Groetjes, 
De kangoeroetrainers 
 
 
 

Van de TC 
 
De zevende ronde. In de grote poules is iedereen elkaar een keer 
tegengekomen. In de kleine poules was het een vrije zaterdag of een 
inhaalmoment en voor de jeugd was het grotendeels vorige week al 
gespeeld. We gaan nu de herfstvakantie in. Voor de 
wedstrijdsportteams nog één weekje trainen en zaterdag de laatste wedstrijd, de rest kan genieten van 
een weekje rust. Als je echt niet kan wachten, mag je altijd een balletje komen schieten, maar er zullen 
geen officiële trainingen meer zijn. 
 
Voor de selectie was het een drie-punten-weekend. Een mooie, ruime overwinning van Valto 2 en een 
zeer spannende strijd van Valto 1 tegen KVA 1 die eindigde in een gelijkspel. Hiermee handhaaft Valto 
1 zich in de top 3 van de overgangsklasse, maar staan de concurrenten nog wel dichtbij en dus is een 
overwinning op Oranje-Wit komende zaterdag van groot belang. Zo ook voor Valto 2 en Valto B1. Valto 
A1 mag zich revancheren op het gelijkspel tegen Weidevogels aan het begin van de competitie. 
 
Clinics 
De tweede clinic staat alweer gepland. Op maandag 28 oktober komt Korfbal League speler en oud-
international Thomas Reijgersberg naar Valto. Hij verzorgt een clinic voor de B1, B2, C1 en C2. Geef je 
snel op bij de trainer/coach van jouw team als je hierbij wilt zijn. Hierna komen er nog meer clinics en 
gasttrainingen voor de andere teams, dus hou de Bijblijver in de gaten! 
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Talenten 
Het talententraject loopt. We zijn dit gestart als een pilot om enerzijds het talent uit de 
oudere jeugdteams nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te verbeteren waar 
nodig en anderzijds de aansluiting met de seniorenselectie te verbeteren. Het is dus een 
langetermijngedachte die past binnen het beleid om steeds een stapje hogerop te komen. De spelers 
die in de eerste ronde meedoen hebben inmiddels bericht gehad en mentoren Thom Voskamp, 
Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra gaan met ze aan de slag. 
 
Arbitrage 
Komende week is het rustig op het scheidsrechterfront, maar daarna barst de zaal weer los. Te 
beginnen met oefenwedstrijden op 9 en 16 november (All Day Valto). Kijk goed op de website of je één 
van die wedstrijden moet fluiten. 
 
Samen met de bondscheidsrechters gaan we kijken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk 
wedstrijden gefloten te krijgen, zodat we geen boete hoeven te betalen aan het einde van het seizoen. 
Daarnaast blazen we het arbitrageplan nieuw leven in en hopen we Valto zo klaar te stomen voor de 
toekomst. Zou jij ook een opleiding tot bondsscheidsrechter willen, laat het dan weten. Valto betaalt alle 
opleidingskosten en zorgt voor hele goede begeleiding. 
  
Cursussen 
De KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus), gaat door. Deze maandag 21oktober zullen 9 cursisten van 
Valto en 2 van ONDO starten aan de opleiding onder begeleiding van Joyce van Haren. Wil je dit ook 
doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend jaar nog eentje. Kijk vooral 
op https://www.knkv.nl/opleidingen/technisch-kader-opleidingen/kt-2 om te zien wat je kunt leren. Niet 
alleen erg leuk voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van 
worden. Overigens zijn de KT3-ers Rianne, Petra en Johan de begeleiders van onze cursisten. 
Allemaal heel veel succes! 
 
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua 
begeleiding wordt het dit seizoen te druk en we willen alles wel goed blijven doen. 
 
VOG aanvragen 
Ook dit jaar starten er weer nieuwe trainers/coaches of andere vrijwilligers die allerlei toffe activiteiten 
voor onze jeugdleden organiseren. Daar vragen wij standaard een VOG voor aan. Het kan ook zijn dat 
je VOG is verlopen en dat we daarom een nieuwe voor je aanvragen. Heb je er eentje nodig, dan 
ontvang je vanzelf bericht. 
 
Openstaande vacatures 
De TC is altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij het ondersteunen van haar taken, of het nu 
om het regelen van oefenwedstrijden, clinics of een instuif gaat. Vele handen maken licht werk. Voor de 
laatste officiële functie binnen de TC zijn we inmiddels in gesprek, dus we hopen binnenkort echt 
compleet te zijn. 
 
Verder zijn we nog op zoek naar een trainer voor Valto 5, 6, 7, 8, 9 en 10 in de tweede helft veld. Voor 
de zaal denken we een oplossing te hebben door afwisselend trainers van Valto 5 en 9 bij Valto 6, 7 en 
8 training te laten geven en vice versa. 
 
Wat staat er dan nog open? 

• Trainers (afwisselend) voor VALTO 6, 7 en 8 (op het veld) 
• Trainers / begeleiders Kangoeroes (altijd welkom, echt heel leuk om te doen) 
• TC-Coördinator A en B (in gesprek) 

Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 
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Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 

 
25/10     C4 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 

Barbezetting komende week 
 

24-okt do Training 19.00-
23.30 1 Arie Dijkstra  

26-okt za Competitie 08.15-
12.00 2 Wilma Prins Liesbeth v 

Wingerden 

26-okt za Competitie 12.00-
15.00 2 Corine 

Vreugdenhil Margriet vd Berg 

26-okt za Competitie 15.00-
18.00 2 Arie Dijkstra Henk Molenaar 

 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 

VALTO en KVA komen tot puntendeling 
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B. V.  

 
We zijn weer een week dichter bij de zaalcompetitie gekomen met vandaag de laatste 
tegenstander in de poule. Volgende week spelen we al de eerste returnwedstrijd voordat 
we aan de voorbereidingen op het zaalseizoen kunnen beginnen. VALTO 2 is lekker bezig 
dit seizoen als debutant in de reserve overgangsklasse. Zij reisden vandaag af naar 
Maarssen om de strijd aan te gaan met OVVO 3, wat op een gedeelde zesde plaats is 
terug te vinden in de poule. VALTO 2 stond met zes punten op een gedeelde vierde plaats 
met Oranje Wit 2 en kon vandaag goede zaken doen als er gewonnen werd. VALTO 2 lijkt 
een ploeg met een missie nu de spelers meer op elkaar ingespeeld raken. 
 
Nadat zij vorige week de punten in De Lier wisten te houden door het taaie Pernix 2 te 
verslaan, waren zij ook vandaag een maatje te groot voor OVVO 3. De ploeg wist met 8-
16 de thuisploeg aan de kant te zetten. Veel tijd om dit te vieren was er niet, want de 
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spelers zouden doorreizen naar Amstelveen waar ons vlaggenschip het moest opnemen 
tegen de nummer zes KVA. Zij hadden voor aanvang twee punten minder dan VALTO en 
de laatste twee wedstrijden verloren van Pernix en Excelsior. Tel daar het gelijk spel tegen 
Oranje Wit bij op en je zult begrijpen dat de ploeg niet staat waar ze hadden gehoopt te 
staan. Bij winst konden zij zomaar langszij komen op de derde plaats met VALTO in deze 
poule waar iedereen van elkaar lijkt te kunnen winnen. Alleen Pernix is nog ongeslagen en 
gaat fier op kop straks de zaal in. 
 
KVA is voor ons een onbekende tegenstander, waar we vorig zaalseizoen wel een 
oefenwedstrijd tegen gespeeld hebben. De competitie is echter een andere wedstrijd en 
zo ook vandaag. Het huiswerk wat de spelers van de thuisploeg gedaan hadden was 
gedeeltelijk voor niets geweest. Door een blessure kon Thom niet meespelen vandaag en 
was Ruben zijn vervanger. Met deze spelerswisseling speelden beide vakken in een 
andere samenstelling. Dit leidde echter niet tot veel voordeel, want KVA was vandaag tot 
op het bot gemotiveerd om voor de volle buit te gaan. Het was dan ook de thuisploeg die 
enkele minuten na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter De Vos de score openden. 
VALTO had in deze fase ook al genoeg kansen gecreëerd, maar verzuimde deze af te 
maken. Nu werd onze aanval echter met een overtreding gestopt, wat een strafworp 
opleverde. Deze was wel aan Mees besteed en stonden we weer op gelijke hoogte. Dit 
duurde echter niet lang, want binnen enkele minuten wist de thuisploeg een 3-1 
tussenstand op het bord te schieten. Zané wist voor ons de aansluitingstreffer te maken, 
maar het verschil werd weer hersteld uit een vrije bal voor KVA. 
 
Toen leek VALTO een deksel op de korf te doen voor de thuisploeg. Wat zij ook 
probeerden de doelpunten wilden niet meer vallen. De Lierse verdediging stond als een 
huis en veel aanvallen van de thuisploeg konden worden onderbroken. In de doelpuntloze 
periode van de thuisploeg wist VALTO de achterstand om te buigen naar een 4-7 
voorsprong door doelpunten van Bart (2x), Nikki (H) en Mees (2x). Nu kwam echter ook bij 
VALTO de klad er in en wilde de doelpunten even niet vallen, terwijl er toch meerdere 
prima kansen waren. Als je dan zelf niet scoort doet de tegenstander het op een gegeven 
moment wel en zo ook vandaag. Na vijftien doelpuntloze minuten wist KVA de korf weer te 
vinden. Direct daarna herstelde Mees het verschil weer en zorgde Ruben dat we drie 
minuten voor de rust op 5-9 kwamen. Deze voorsprong wist VALTO echter niet mee te 
nemen de kleedkamer in, want KVA wist met twee snelle treffers de achterstand weer te 
halveren. De eerste helft was echter nog niet  gespeeld, want in de volgende aanval zou 
Romée de ruststand 7-10 op het scorebord zetten. 
 
Een prima eerste helft voor VALTO, maar er zouden nog dertig hete minuten volgen. Bij 
aanvang van de tweede helft werd al snel duidelijk dat KVA het over een andere boeg ging 
gooien. VALTO hield het hoofd nog koel en wist als eerste de korf weer te vinden. Het 
doelpunt van Mees werd echter weer snel te niet gedaan door twee snelle doelpunten van 
KVA. Ruben zorgde er voor dat we nog even aan de goede kant van de score bleven door 
een 9-12 tussenstand op het bord te schieten, maar in de volgende vijf minuten zou KVA 
met drie treffers op rij langszij komen en waren de ploegen halverwege de tweede helft 
weer in evenwicht. 
 
De wedstrijd was intussen wel wat grimmiger geworden en het mooie korfbal uit de eerste 
helft had plaats gemaakt voor een fysieke wedstrijd waarin het arbitrale duo De Vos en 
Zwart meer en meer moesten ingrijpen. Meerdere keren moesten er KVA spelers op het 
matje komen bij scheidsrechter De Vos en ook assistent Zwart was druk met de bank van 
de Amstelveense ploeg. Het lukte VALTO niet om hier los van te blijven en lieten zich uit 
hun spel halen door al deze randzaken. Hierdoor werden er onnodige fouten gemaakt, wat 
weer koren op de molen van de thuisploeg bleek. Maaike wist ons nog een keer op 
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voorsprong te zetten door met haar vrije bal de stand op 13-14 te zetten. Na de zoveelste 
onderbreking wist de thuisploeg met een uitgelokte aktie een strafworp te forceren, 
waarmee zij weer op gelijke hoogte kwamen. Scheidsrechter de Vos wees hierna nog 
tweemaal wel heel snel naar de stip, maar gelukkig voor VALTO waren deze niet aan hen 
besteed. 
 
Toch wist KVA even later op voorsprong te komen en zouden er nog acht lange 
spannende minuten volgen. Beide ploegen hadden moeite met het vinden van de korf en 
de wedstrijd werd nog meerdere malen stil gelegd voor een goed gesprek tussen 
scheidsrechter en een KVA speler. Het was Mees die ons minder dan twee minuten voor 
het einde ons weer op gelijke hoogte bracht en was het nog even billenknijpen voor het 
meegereisde Lierse publiek. De laatste minuut liep al toen KVA de wedstrijd in hun 
voordeel leek te beslissen toen er een afstandsschot door de korf viel. Wij hadden echter 
nog een aanval te spelen en daar moest VALTO dus alles uit zien te halen. De KVA 
verdediging nam hierbij te veel risico en maakte een overtreding. De toegekende vrije bal 
werd ook deze keer door Maaike binnen geschoten, waarmee de eindstand 16-16 op het 
bord kwam te staan. Met deze puntendeling mag VALTO de handen dichtknijpen gezien 
het spel in de tweede helft. Had VALTO in het eerste bedrijf de wedstrijd helemaal naar de 
hand gezet, in het tweede bedrijf lieten zij zich te veel afleiden door randzaken en maakte 
daardoor nodige fouten. Hiervan heeft de thuisploeg kunnen profiteren. Volgende week 
dan de laatste wedstrijd voor we weer de zaal ingaan. Dit is wederom een uitwedstrijd voor 
de selectie, maar deze is wel de helft minder reizen dan vandaag. Tegenstander is dan 
Oranje Wit, waar VALTO 1 in september met 17-13 van wist te winnen. VALTO 2 deelde 
toen de punten met OW 2 met 17-17. Dit beloven dus weer een paar mooie wedstijden te 
worden, vooral omdat Oranje Wit de lijn naar boven gevonden lijkt te hebben. Zij boekten 
vandaag hun eerste overwinning op ONDO 1 en hebben hierdoor de rode lantaarn over 
gedragen aan ONDO. 
 
Het meegereisde publiek bedankt voor uw support bij het binnen harken van dit zwaar 
bevochten punt en we hopen u allemaal weer te zien in Dordrecht volgende week, want er 
staan drie spannende wedstrijden op het programma. Om 14:00 uur bijt VALTO 2 het spits 
af tegen Oranje Wit 2, waarna om 15:30 uur de beide vlaggenschepen gaan strijden om 
de punten. Dan is het nog niet afgelopen voor het Lierse publiek, want onze B 
Hoofdklasse debutant mag nog na VALTO 1 aan de bak tegen Oranje Wit B1. Het 
avondeten zal dus nog even moeten wachten, want, ook al werd er thuis met 17-7 van 
deze ploeg gewonnen, ook zij kunnen uw steun goed gebruiken bij het vergaren van de 
punten. 
 
Graag tot volgende week in Dordrecht dus, Arno van Leeuwen 
 
Valto E2-Avanti E2 
Zaterdag 12 oktober jl. ging Valto E2 weer vol enthousiasme aan de wedstrijd tegen Avanti 
E2 beginnen. Nadat de uitwedstrijd tegen Avanti met 8-13 was gewonnen, waren we 
natuurlijk weer gretig om ook deze wedstrijd te winnen.  We gingen er volledig voor !! 
Onze coaches Laura en Bas konden helaas niet aanwezig zijn, maar we hadden geluk 
Maaike de Ridder was onze coach voor deze wedstrijd. Maaike nog hartelijk dank hiervoor 
!  Top ! Na een korte warming-up in de regen vertelde Maaike weer de benodigde tips en 
tactieken. Valto E2 was er helemaal klaar voor en stond op scherp.   
De wedstrijd begon al direct in het voordeel voor Valto, er was sprake van goed 
samenspel en door het snel rondgaan van de bal werd er succes geboekt. Er was sprake 
van een voorsprong, maar ons voornaamste doel was om deze voorsprong niet meer uit 
handen te geven. Maar door goed samenspel en goed verdedigingswerk liep de 
voorsprong steeds verder op. Super om te zien ! Uiteindelijk was de stand geweldig, wij 
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hebben met 8-2 gewonnen !  We zijn aan het einde van de veldcompetitie als tweede in de 
poule geëindigd ! Alleen de Meervogels moesten wij voor laten gaan !  Wij hebben nu al 
weer zin in de zaalcompetitie !!  Wij zijn er klaar voor ! 
Groetjes van Bas  
 
 
Phoenix F1 - VALTO F3 
De F3 vertrok zaterdag naar Phoenix F1 in Zoetermeer. Met z’n zessen, want Kjell kon er 
helaas niet bij zijn. Omdat Sanne en Lisanne zelf een wedstrijd moesten spelen, ging 
Tessa (coach van F1) met ons mee. 
Phoenix scoorde al heel snel een doelpunt, maar gelukkig wij ook. Des scoorde snel de 1-
1. Dat kwam omdat Rens, Janna en Fien heel goed overspeelden. Na 10 minuten kwamen 
Daily en Juul in het veld. Eerst scoorde Phoenix weer een doelpunt, maar voor de rust 
scoorde Juul de 2-2. 
Vol goede moed begonnen we aan de 2e helft, in het herfstzonnetje inmiddels. Wat werd 
er goed verdedigd! Toch wist Phoenix nog een doelpunt te scoren. 
De laatste 10 minuten waren superspannend. Want we stonden met 3-2 achter, maar we 
kregen met elkaar zoveel kansen om te scoren door goed over te spelen en de 
aanwijzingen van Tessa goed op te volgen. Maar de bal wilde de korf gewoon niet meer 
in. 
Het was een leuke en spannende laatste buiten wedstrijd, die eigenlijk wel 1 of 2 punten 
had verdiend. 
 
Groetjes van Janna 
 
 
GEZOCHT: hulp kangoeroe instuif zaterdag 9 november 
 
Zaterdag 9 november vindt de jaarlijkse kangoeroe instuif weer plaats. Van 10:00-11:00 
worden met kinderen van 4-6 jaar spelletjes gedaan om kennis te maken met korfbal en 
de kangoeroeclub. Lijkt het jou leuk om te helpen? Er is hulp nodig bij het volgende: 
 

• Warming-up dans 
• Begeleiden van een groepje kinderen bij de spelletjes 

 
Het helpen op de kangoeroe instuif kan ook als maatschappelijke stage worden geteld. Wil 
je komen helpen, stuur dan een berichtje naar Lisanne (0681562187) 
 
Groetjes, 
De kangoeroetrainers 
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Programma komende weken 
 
Donderdag 31 oktober 

TIJD WEDSTRIJD 

19:15 Avanti A1 - Valto A1 

 
Zaterdag 02 november 

TIJD WEDSTRIJD 

18:15 Valto A1 - HKV/Ons Eibernest A1 

 
Zaterdag 09 november 

TIJD WEDSTRIJD 

10:00 KANGOEROE-INSTUIF - Valto 

20:45 Tweemaal Zes 1 - Valto 1 

19:15 Tweemaal Zes 2 - Valto 2 

18:00 Valto 9 - Paal Centraal 3 

12:00 Valto A2 - ONDO A2 

15:30 Valto B1 - Die Haghe B1 

13:15 Valto B2 - Madjoe B1 

16:45 Valto C1 - Die Haghe C1 

11:00 Valto C2 - Dijkvogels C1 

13:15 Valto E1 - Meervogels E1 

11:15 Valto E2 - Meervogels E2 

14:15 Valto E3 - Meervogels E3 

12:15 Valto E4 - Dijkvogels E2 

13:15 Valto E5 - Meervogels E4 

12:15 Valto E6 - Dijkvogels E3 

11:15 Valto E7 - Meervogels E5 

14:15 Valto E8 - Meervogels E6 

14:15 Valto F1 - Meervogels F1 
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TIJD WEDSTRIJD 

12:15 Valto F2 - Dijkvogels F1 

13:15 Valto F3 - Meervogels F2 

11:15 Valto F4 - ODO F3 

 
Dinsdag 12 november 

TIJD WEDSTRIJD 

21:00 Valto 1 - Sporting Delta 1 

19:45 Valto 2 - Sporting Delta 2 

 
Zaterdag 16 november 

TIJD WEDSTRIJD 

10:00 Kangoeroes - Valto 

19:50 Valto 1 - Wit Blauw Kampen 1 

18:40 Valto 2 - Wit Blauw Kampen 2 

21:00 Valto 3 - Vitesse 3 

19:50 Valto 4 - Vitesse 4 

17:30 Valto 5 - DES 5 

18:40 Valto 6 - Vitesse 5 

15:45 Nikantes 4 - Valto 7 

17:30 Valto A1 - Tempo A1 

16:20 Valto A2 - Vitesse A2 

15:10 Valto A3 - Madjoe A2 

16:20 Valto A4 - Excelsior A2 

15:10 Valto B1 - Meervogels B1 

14:00 Valto B2 - Meervogels B2 

14:00 Valto B3 - Meervogels B3 

13:00 Valto C1 - Maassluis C1 
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TIJD WEDSTRIJD 

13:00 Valto C2 - Meervogels C1 

11:00 Valto C3 - Meervogels C2 

12:00 Valto C4 - Madjoe C5 

10:00 Valto C5 - Dijkvogels C2 

11:00 Valto D1 - Meervogels D1 

09:00 Valto D2 - Meervogels D2 

12:00 Valto D3 - Meervogels D3 

09:00 Valto D4 - Maassluis D3 

10:00 Valto E1 - Korbis E1 
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