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Van de Voorzitter 
 
Een mooie dag en speelronde afgelopen zaterdag! 
Wat was het zaterdag een mooie dag om te sporten, regelmatig zon afgewisseld met wolken met een lekker 
temperatuurtje. In de ochtend eerst even coachen en ontdekken dat groeipijn bij opgroeiende kinderen lastig 
is om mee om te gaan. Veel spelers hadden aan het eind van de wedstrijd last van pijntjes. Zelf met V8 naar 
Phoenix in de middag , zodat ik helaas V2 en V1 moest missen. Bij Phoenix moesten wij de punten laten 
helaas, daar wij niet opgewassen waren tegen een goed ingespeeld team. Leuk om te zien dat meerdere 
dames uit V10 ook meededen, waarvoor onze dank natuurlijk. Mooi om de betrokkenheid van onze leden te 
zien. Er komen ideeën om VALTO beter corona proof te maken. Hierover gaan we maandagavond verder in 
gesprek op de sponsor scie. Ook gaan we deze week weer met een politieke partij in gesprek over de 
uitbreiding van het VALTO sportpark. Dit keer komt het CDA op bezoek a.s dinsdagmiddag. Ook met het 
CDA gaan we de presentatie laten zien waar we mee bezig zijn. Wat ons als commissie opvalt, is dat helaas 
de petitie nog niet massaal getekend wordt. Diegene die nog moeten tekenen, nodigen wij graag uit dit 
natuurlijk voor onze toekomst zsm te doen. Op weer een mooie nieuwe week. Een ieder weer succes 
gewenst. 
 
Met sportieve groet, 
Marco Stolze 
voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817  
 
  



De Bijblijver, 14 september 2020 2 

 
Dinsdag 15 september 
19:30 ODO 3 - VALTO 4 Jan Siblesz Sportpark De Commandeur 

 
 
 
Donderdag 17 september 
18:30 Nieuwerkerk C2 - VALTO C2 

 
De Kleine Vink Veld 

 
 
 
Zaterdag 19 september 
16:00 Vriendenschaar (H) 1 - VALTO 1 Ron Ringma Sportcomplex Sluisweg 

12:30 Nieuwerkerk 3 - VALTO 2 Cees Dekker De Kleine Vink Veld 

18:00 VALTO 3 - KZ Danaïden 4 
 

Sportpark De Zwet 

16:30 VALTO 4 - Excelsior (D) 5 
 

Sportpark De Zwet 

15:00 VALTO 5 - Fortuna 5 
 

Sportpark De Zwet 

13:30 Fortuna 7 - VALTO 6 
 

Sportpark Kruithuisweg-Oost 

14:15 VALTO 7 - Weidevogels 6 Ruben Kester Sportpark De Zwet 

11:20 Paal Centraal 4 - VALTO 8 Matthijs Koch Sportcentrum TU Delft 

15:45 VALTO 9 - Trekvogels 2 Ruud Stolze Sportpark De Zwet 

13:30 VALTO A1 - Meervogels A2 
 

Sportpark De Zwet 

11:00 ALO A2 - VALTO A2 
 

Bosjes van Pex 

09:50 Twist A2 - VALTO A3 Sander Hartendorp Sportcomplex Claudius Civilislaan 

09:45 PKC/Vertom B1 - VALTO B1 Jelle Berk Sportpark Oostpolder 

10:00 VALTO B2 - Korbis B2 Ron Boekestijn Sportpark De Zwet 

11:00 KVS/Maritiem B2 - VALTO B3 
 

Cas van Dijkpark 

12:15 VALTO B4 - Dijkvogels B2 
 

Sportpark De Zwet 

11:15 VALTO C1 - KZ/Thermo4U C1 Jan Siblesz Sportpark De Zwet 

09:30 Fortuna C3 - VALTO C2 
 

Sportpark Kruithuisweg-Oost 

11:15 VALTO C3 - HKV/Ons Eibernest C1 Twan Boers Sportpark De Zwet 

13:15 VALTO C4 - 't Capproen C1 Máté Ridder Sportpark De Zwet 

10:15 VALTO C5 - Dunas C1 Fabian de Jong Sportpark De Zwet 

10:00 Maassluis D1 - VALTO D1 Bastiaan Kroes Wipperspark 

09:15 VALTO D2 - ONDO (G) D3 Wouter Vijverberg Sportpark De Zwet 

11:30 Korbis D2 - VALTO D3 Daniëlle Hagen Sportpark Sniep 

12:15 VALTO D4 - Achilles (Hg) D2 
 

Sportpark De Zwet 

12:30 Excelsior (D) D4 - VALTO D5 
 

Sportpark Biesland 

12:30 Avanti D5 - VALTO D6 
 

Sportpark De Groene Wijdte 

09:00 VALTO E1 - KVS/Maritiem E1 
 

Sportpark De Zwet 

10:00 Thor (R) E1 - VALTO E2 
 

Sportveld Ellemare 

11:10 Achilles (Hg) E2 - VALTO E3 
 

Pomonaplein 

09:00 VALTO E4 - De Meervogels E1 Afgeschermd Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E5 - Maassluis E5 
 

Sportpark De Zwet 

09:45 KVS/Maritiem E6 - VALTO E6 
 

Cas van Dijkpark 

12:00 ONDO (G) F1 - VALTO F1 
 

Juliana Sportpark 

09:00 VALTO F2 - ONDO (G) F2 Afgeschermd Sportpark De Zwet 

 
 
 
 
Opstelling zaterdag 19 september 
VALTO 3, thuis om 18.00 uur, aanwezig 17.15 uur 
Simon, Floris, Danny, Max, Bas en Ruben K  
Fleur, Lisa, Lotte en Esmee, res: Elise en Laura 
 
VALTO 4, thuis om 16.30 uur, aanwezig 16.00 uur 
Michael, Thomas, Stijn en Steven, res: Wouter 
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Noa en Joyce 
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VALTO 5, thuis om 15.00 uur, aanwezig 14.30 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen en Frank 
Marleen B, Annemieke, Rianca en Petra D, Esther 
 
VALTO 6, uit om 13.30 uur, vertrek 12.45 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Mandy B, Nanne en Kitty, Manon?, res: A2?? 
 
VALTO 7, thuis om 14.15 uur, aanwezig 13.45 uur 
Twan B, Maté, Fabian, Wouter V en Vincent H 
Petra E, Marije, Suzan, Gerda en Marcella 
 
VALTO 8, uit om 11.20 uur, vertrek 10.30 uur 
Martin, Michiel B, Dave, Bart M en Marco S 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie  
 
VALTO 9, thuis om 15.45 uur, aanwezig 15.15 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Rolf, Erik, Frans en Richard 
Claudia, Dita, Marloes en Vera E, res: Marleen B 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 12 september 
 
VALTO 1 - SDO/Fiable 1 13 - 23 
VALTO 2 - SDO/Fiable 2 16 - 12 
SDO 4 - VALTO 3 9 - 17 
ONDO (G) 3 - VALTO 5 11 - 11 
VALTO 6 - Achilles 7 10 - 8 
GKV (H) 3 - VALTO 7 13 - 16 
Phoenix 5 - VALTO 8 

 

VALTO 9 - Fortuna 8 
 

VEO A1 - VALTO A1 14 - 24 
VALTO A2 - Dijkvogels A1 10 - 14 
VALTO A3 - Nexus A1 8 - 6 
VALTO B1 - Fortis B1 11 - 14 
Gemini B1 - VALTO B2 8 - 12 
Avanti B3 - VALTO B3 6 - 4 
VALTO B4 - NIO B1 6 - 4 
TOP C1 - VALTO C1 10 - 13 
VALTO C3 - Fortuna C4 8 - 0 
DES (D) C2 - VALTO C4 8 - 10 
VALTO C5 - VEO C2 0 - 10 
Korbis D1 - VALTO D1 4 - 9 
ALO D1 - VALTO D2 12 - 7 
Avanti D4 - VALTO D3 5 - 5 
VALTO D4 - Excelsior D3 2 - 13 
VALTO D5 - ONDO (G) D6 2 - 7 
ONDO D4 - VALTO D6 10 - 3 
Nieuwer E1 - VALTO E1 25 - 4 
VALTO E2 - ONDO (G) E4 6 - 5 
VALTO E3 - ONDO (G) E7 3 - 1 
RWA E1 - VALTO E4 23 - 4 
VALTO E5 - ZKV (Zu) E1 0 - 7 
ONDO E10 - VALTO E6 3 - 5 
VALTO F1 - Fortuna F2 7 - 11 
KCC/ F2 - VALTO F2 11 - 3 
 
  



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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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde thuis tegen SDO 1. Het vlaggenschip startte scherp aan de wedstrijd en wist 5 minuten 
voor rust op een 10-6 voorsprong te komen. SDO gaf echter nog even gas en wist dit om te buigen tot een 
10-11 ruststand. De tweede helft gaf het eerste niet thuis en SDO kreeg vleugels. Via een tussenstand van 
10-17 werd het uiteindelijk 13-23. A.s. zaterdag speelt het eerste uit tegen Vriendenschaar, die haar eerste 
wedstrijd nipt won (13-12) van Excelsior en afgelopen zaterdag verloor van DOS (18-11). 
VALTO 2 speelde thuis tegen SDO 2. Ook het tweede startte scherp aan de wedstrijd en wist via een 5-1 
voorsprong de ruststand op 8-4 te zetten. De tweede helft gaf het zelfde scorebeeld, maar verdedigend 
werden de kansen wat makkelijker weg geven, waardoor SDO wat vaker de korf wist te vinden dan de eerste 
helft. Eindstand: 16-12. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen Nieuwerkerk 3, die haar eerste wedstrijd 
ruim won van Fortuna 3 (21-14) en afgelopen zaterdag verloor van KCC 3 (20-15). 
VALTO 3 mocht het thuisprogramma weer afsluiten, omdat SDO 3 had gevraagd of deze wedstrijd bij ons 
thuis gespeeld kon worden ipv bij SDO, en dan wordt volgend jaar de returnwedstrijd bij SDO gespeeld. Het 
was een feestje om naar dit (jonge) team te kijken, onder leiding van Kasper vd Berg. En ook dit keer 
resulteerde dit weer in winst: 9-17. A.s. zaterdag speelt het derde weer thuis, dit keer tegen KZ Danaïden 4, 
die pas één punt wist te halen. 
De wedstrijd van VALTO 4 werd verzet naar doordeweeks en moet dus nog gespeeld worden. 
VALTO 5 speelde uit tegen ONDO 3, een ploeg waar het derde nog van verloor in de oefenperiode. Het 
vijfde was in de eerste helft erg efficiënt, waardoor het met de rust 6-9 stond. De tweede helft wilde het niet 
echt meer lukken en kon het vijfde niet voorkomen dat ONDO steeds dichterbij kwam en vlak voor het eind 
zelfs op gelijke hoogte. Op voorhand had het vijfde waarschijnlijk getekend voor een gelijkspel, maar nu 
voelde het toch als een verliespunt. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Fortuna 5, die haar eerste 
twee wedstrijden wist te winnen. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Achilles 7. Voor het zesde was dit pas de eerste wedstrijd, dus het was weer 
even zoeken naar elkaar. Het zesde wist er net een paar meer te maken dan Achilles en zo konden de 
punten dus in De Lier blijven, 10-8. A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen Fortuna 7, die haar eerste 
wedstrijd verloor van Achilles, 16-12 en afgelopen zaterdag nipt wist te winnen, 13-12, van Maassluis 5, de 
andere tegenstander in de poule. 
VALTO 7 speelde uit tegen GKV 3. Nadat het vorige week nog niet zo wilde lukken met de afronding, er 
werd maar 8 keer gescoord, ging het deze week een stuk beter. En het was ook nog eens genoeg voor de 
overwinning: 13-16. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen Weidevogels 6, die gelijkgespeeld heeft 
tegen GKV, 15-15. 
VALTO 8 speelde uit tegen Phoenix 5. Het damestekort kon gelukkig opgevangen worden door Marije en 
twee dames uit V10, waardoor V8 toch met een compleet team kon vertrekken. Het was helaas niet genoeg 
voor de winst, want Phoenix was de betere ploeg: 14-9. A.s. zaterdag speelt V8 uit tegen Paal Centraal 4, 
die haar eerste wedstrijd wist te winnen van Phoenix 5, 14-8, maar afgelopen zaterdag met 8-4 verloor van 
ONDO 6, waar het achtste van wist te winnen. 
VALTO 9 zou thuis spelen tegen Fortuna 8, maar Fortuna wist het op het laatste moment geen compleet 
team op de been te brengen. Deze wedstrijd zal dus op een ander moment ingehaald moeten worden. A.s. 
zaterdag speelt het negende thuis tegen Trekvogels 2, die beide wedstrijd tot nu toe ruim wist te winnen, 10-
17 en 20-12. 
VALTO A1 mocht al vroeg op pad, om uit te spelen tegen VEO A1. De eerste helft kon VEO nog aardig bij 
blijven, waardoor het in de rust ‘pas’ 8-11 stond. Na rust wist de A1 al snel het verschil te maken en wist ze 
uit te lopen naar een ruime overwinning: 14-24. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Meervogels A2, die 
haar beide wedstrijden tot nu toe verloor, 26-7 en 11-13. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Dijkvogels A1. Het ging scorend al wat beter dan de eerste wedstrijd, maar 
verder was het gewoon (nog) niet goed genoeg om een vuist te kunnen maken tegen Dijkvogels. Er werd 
met 10-14 verloren. A.s. zaterdag zal er wat meer strijd geleverd moeten worden, om de tegenstander ALO 
A2 te kunnen pakken. ALO verloor haar eerste wedstrijd met 7-14 en wist afgelopen zaterdag met 5-14 te 
winnen. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Nexus A1. De eerste wedstrijd wist de A3 de korf vrij makkelijk te vinden. Dit 
keer ging het wat moeizamer, maar omdat de A3 het verdedigend goed onder controle had, was het wel 
genoeg voor de overwinning: 8-6. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Twist A2, die net als de A3 tot nu toe 
beide wedstrijden wist te winnen. De vraag is: Wie staat er na a.s. zaterdag halverwege de competitie 
bovenaan? 
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortis B1. De eerste helft had de B1 wat moeite met deze tegenstander, 
maar gaandeweg de wedstrijd ging het steeds beter. Richting het eind van de wedstrijd was het erg 
spannend en wisten beide ploegen om en om te scoren en ging het gelijk op, tot 11-11. In de laatste twee 
minuten wist Fortis nog drie keer te scoren, waardoor er een ietwat vertekende uitslag op het scorebord 
stond: 11-14. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen PKC B1, die twee keer gelijk wist te spelen, tegen Albatros 
B1 en KCC B1. 
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VALTO B2 speelde uit tegen Gemini B1. Na vorige week ruim gewonnen te hebben van Phoenix, wist de B2 
ook dit keer weer te winnen: 8-12. Hiermee is VALTO B2 de enige ploeg in de poule die beide wedstrijden 
wist te winnen, waardoor ze bovenaan staat. A.s. zaterdag speelt de B2 tegen de laatste tegenstander in de 
poule, thuis tegen Korbis B2. Deze ploeg verloor van Gemini en wist te winnen van Phoenix. 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B3. VALTO had last van de enorme lengte die de tegenstander had, 
waardoor het al moeilijk was om de bal goed rond te spelen, laat staan om tot scoren te komen. Hierdoor 
werd er verloren met 6-4. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen KVS B2, die tot nu toe twee keer wist te 
verliezen. 
VALTO B4 speelde thuis tegen NIO B1. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij VALTO het verschil 
pas in de laatste vijf minuten wist te maken, waardoor er met 6-4 gewonnen werd. A.s. zaterdag speelt de B4 
thuis tegen Dijkvogels B2, die tot nu toe ook haar beide wedstrijden wist te winnen, alleen wel een stuk 
ruimer dan VALTO, nl. met 3-16 en 23-2. Het zal dus een pittige wedstrijd worden…… 
VALTO C1 speelde uit tegen TOP C1. Vorige week werd de C1 overdonderd door Fortuna, waardoor er ruim 
verloren werd. Dit keer was de C1 vanaf het begin wel de betere ploeg, maar dit wist ze in de eerste helft 
nog niet om te zetten in de score. Ruststand: 8-6. De tweede helft ging het gelukkig een stuk beter en zo 
werden de eerste punten van het seizoen gehaald: 10-13. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen KZ C1, die 
beide eerste wedstrijden wist te winnen, 6-9 en 9-8. 
De wedstrijd van VALTO C2 werd verzet, maar de meeste spelers konden wel ergens invallen. A.s. 
donderdag speelt de C2 nu uit tegen Nieuwerkerk C2, en dan a.s. zaterdag uit tegen Fortuna C3. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Fortuna C4. Na vorige week ruim verloren te hebben, 10-3, was de C3 nu 
oppermachtig. Verdedigend hield de C3 de nul en zelf wist ze 8 keer te scoren, zodoende werd er met 8-0 
gewonnen. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen HKV/OE C1, die alleen nog tegen Fortuna speelde en 
daar met 2-3 van wist te winnen. 
VALTO C4 speelde uit tegen DES C2. Na vorige week flink klop gekregen te hebben van Twist C2, 1-9, was 
het dit keer een gelijk opgaande pot. De C4 wist de korf lekker te vinden en won met 8-10. A.s. zaterdag 
speelt de C4 thuis tegen ’t Capproen C1. Deze ploeg verloor met 1-3 van DES C2, en won afgelopen 
zaterdag met 2-3 van Twist C2. 
VALTO C5 speelde thuis tegen VEO C2. Na vorige week met 8-1 verloren te hebben, was de tegenstander 
van afgelopen zaterdag ook weer een maatje te groot. De C5 wist dit keer zelfs niet te scoren en verloor met 
0-10. A.s. zaterdag speelt de C5 thuis tegen Dunas C1. Deze ploeg won zowel van VEO, 5-10, als van 
Nieuwerkerk, 3-1, dus waarschijnlijk wordt het een heel moeilijke opgave om van deze ploeg te winnen. 
VALTO D1 speelde uit tegen korbis D1. Begonnen sterk. Veel ballen onderschept, waardoor we veel 
aanvallen konden draaien. Iedereen schoot mee, was erg leuk om te zien. Er hadden er wel zeker meer in 
gemogen. Sinds deze week getraind op voorverdedigen en dat pakte ze best aardig op! Prima wedstrijd. 4-9 
gewonnen. 
VALTO D2 speelde uit tegen ALO D1. Was weer een moeizame 1ste helft. Verdedigend niet scherp en snel 
genoeg. En aanvallend gingen de kansen toch weer mis. 7-2 achter met rust. Na rust lukten het ineens wel. 
Heel veel kansen, waarvan er gelukkig ook 5 in gingen. ALO scoorde ook nog 5. 12-7 verloren. 
VALTO D3 speelde uit tegen Avanti D3. Aan de stand te zien was het een spannende wedstrijd. 5-5 gelijk 
stand.  
VALTO D4 speelde thuis tegen Excelsior D3. Het opstarten ging niet helemaal vanzelf en het duurde lang 
voordat ze het spel weer oppakte. Daarnaast was er niet erg veel pit. Aan het einde van de wedstrijd ging 
het goed en kwamen er meer aanvallen. Helaas hebben we uiteindelijk verloren met 2-13. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ONDO D6. Ondo was al iets verder op korfbal gebied. Ze hebben hard hun 
best gedaan, maar kwamen te kort. 
Kansen creëren was lastig, maar gelukkig toch weten te scoren met elkaar! Uiteindelijk 2-7 verloren.  
VALTO D6 speelde uit tegen Ondo D4. Ondo was op alle vlakken al wat verder dan ons. Speelde snel rond 
en wisten veel tot scoren te komen. Ondanks een betere 2de helft toch niet weten te winnen. 11-3 verloren. 
VALTO E1 speelde uit tegen Nieuwerkerk E1. De E1 had weer een moeilijke wedstrijd gister. De 
tegenstander was erg scherp met doorlopen en hier had de E1 moeite mee om goed te kunnen volgen. In de 
aanval werden door de wedstrijd heen aardig wat kansen gecreëerd, maar het is echt nog aanpoten. 
Uiteindelijke uitslag was 25-4. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Ondo E4. We begonnen goed met snel 2 goals, jammer was dat we daarna 
niet meer konden scoren waardoor ondo jammer genoeg begon mee te scoren. Verder hebben we heel 
goed verdedigd en 6-5 gewonnen. 
VALTO E3 speelde thuis tegen ONDO E7. Er werd goed samengespeeld en kansen gecreëerd. 3-1 
gewonnen.  
VALTO E4 speelde uit tegen RWA E1. De E4 heeft er alles aan gedaan maar de tegenstander was op alle 
fronten beter. Jammer genoeg met 23-4 verloren.  
VALTO E5 speelde thuis tegen ZKV E1. De E5 heeft heel goed hun best gedaan, maar ZKV was al verder in 
hun spel. Ze konden doorlopen nemen en insnijden, iets wat wij nog moeilijk vonden om te verdedigen. 
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In de 2e helft ging het bij de E5 steeds wat beter, we hadden veel kansen maar helaas gingen deze er net 
niet in vandaag. De uitslag was 0-7. 
VALTO E6 speelde uit tegen ONDO E10. Het was een spannende wedstrijd waarin het team hard moest 
werken tegen de felle tegenstander. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen met 3-5. 
VALTO F1 speelde thuis tegen Fortuna F2. We begonnen scherp aan de wedstrijd. We konden elkaar goed 
vinden en er kwamen mooie kansen uit door goed samenspel. Helaas konden we deze scherpte niet heel de 
wedstrijd volhouden. Wel 7 doelpunten gemaakt, helaas niet genoeg. Uiteindelijk verloren met 7-11. 
VALTO F2 speelde uit tegen KCC F2. We begonnen de wedstrijd beter dan de tegenstander en kwamen al 
gauw op voorsprong. Maar nadat wij op voorsprong waren gekomen leek het wel alsof de energie in een 
keer verdwenen was. Verdedigend waren we er niet bij en aanvallend wisten we onze kansen niet af te 
ronden. Dus hopelijk volgende week beter. We hebben uiteindelijk verloren met 11-3. 
 
 
 
 
 
Van de TC 
Dat korfbal divers is heb ik afgelopen weekend wel weer gemerkt. Zon en regen, rustige wegen en files, echt 
gras en kunstgras, winst en verlies en ook nog gelijkspel. Het lijkt wel een doorsnee Nederlandse zaterdag. 
  
Wisselvalligheid ook bij de topteams, VALTO B1 dat het in het hoofdklasse-B-duel tegen Fortis net niet redt 
en VALTO C1 dat verrassend won van Top C1 in de hoofdklasse C. De A1 pakte wederom met groot 
verschil de punten tegen VEO en bij de senioren was 66% van de punten voor VALTO 1 tot en met 3 tegen 
hun opponenten van SDO/Fiable. Zie ook het verslag van Arno even verderop. 
  
Er zitten ook uitslagen bij die relatief groot zijn. Sommige teams zijn misschien wat hoog ingedeeld. Laat je 
daardoor niet uit het veld slaan, volgende week is er weer een nieuwe kans. Blijf leren, zorg dat je je op de 
trainingen blijft verbeteren en volg de aanwijzingen van je trainer of coach goed op. 
  
Trainersbegeleiding 
We zijn voor dit seizoen een samenwerking aangegaan met Korfbalstars om onze trainers te begeleiden. 
André Kuipers en Lion van Klooster zullen zich inzetten om de trainers te voorzien van nieuwe inzichten en 
tips om hun trainingen nog beter maken! 
  
We zijn nu bezig om de data vast te stellen, de eerste gezamenlijke bijeenkomst zal waarschijnlijk op 
dinsdag 22 september zijn. Daarna volgt individuele begeleiding en ook zullen ze wedstrijden helpen 
analyseren. Een nieuw traject dus, waarmee we hopen jullie als trainers/coaches meer handvatten te geven. 
 
Vacatures 
Voor dit seizoen zijn voor heel veel teams de trainers en coaches al rond. Maar zoals altijd zijn er nog wel 
een aantal gaatjes. Vind je het leuk om een actieve taak op je te nemen en zo onze spelers en met name 
onze jeugd verder te helpen, denk er dan eens over om een van onderstaande vacatures in te vullen. Meer 
informatie via ondergetekende. 
VALTO 4 – trainer / coach – Trainen dinsdag samen met VALTO 3, maar zoeken voor donderdag en 
zaterdag nog een trainer/coach. Wie voelt zich geroepen? 
VALTO B3 – coach 
VALTO D4 – trainer – maandag en dinsdag 
VALTO C5 – coach – samen met Jesper 
VALTO D6 – trainer – maandag en donderdag 
Kangoeroes – trainer, eenmaal per 2 weken op zaterdagochtend 
Verder zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die op maandag de training van de C45 en de B34 en A3 
willen begeleiden. Dit mag wekelijks, maar als we een grotere groep met trainers hebben, kan het ook in 
toerbeurt. Ook als je het leuk vindt om af en toe een clinic aan deze groep te geven, ben je van harte 
welkom. 
  
Het is niet zo dat je overal enorm veel korfbalervaring voor moet hebben. Enthousiaste ouders zijn ook van 
harte welkom om zich te melden. Met begeleiding en aanwijzingen vanuit de TC of ervaren coaches/trainers, 
komen ook zij een heel eind! 
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Opleidingen en cursussen 
Voor nu zijn we aan et onderzoeken hoe we de KT3 cursus kunnen doen in een andere vorm. Vanuit de 
bond zijn deze trajecten in groepsverband namelijk geannuleerd in verband met corona. 
  
Hetzelfde geldt voor de scheidsrechtercursussen, echter die zijn altijd al individueel. 
  
Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar tc@ckv-valto.nl of naar mij 
op vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387. 
  
Namens de TC, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Barschema 
 
Zaterdag 19 september 

08.15-12.00 Marjolein de Rijcke Karlijn van Lenteren 
11.00-14.00 Inge Scholtes   
12.00-15.00 Otwin Jacqueline v Geest Hilde van de Mark 
15.00-18.00 Arie Dijkstra Helma Stolze 
17.30-20.30 VALTO 7 VALTO 7 

 
 
Zaterdag 26 september 

08.15-12.00 Agnes lansbergen Inge Scholtes Janine Stolk 
12.00- 15.00 Andre van Geest Kristel kagchelland Coby van de Kruijk 
15.00-18.00 Anne marie Schenkeveld janine Krapels Sandra Volkering 
18.00-20.30 VALTO 8 VALTO 8 VALTO 8 

 
 
     Groeten Inge Scholtes 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
Het 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 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
18/9 D3 
25/9 D4 
2/10 D5 
9/10 D6 
16/10 C1 
23/10  C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
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Westrijdverslagen 
 
 
VALTO 2 en 3 maken SDO/Fiable vier punten afhandig… 
            Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Maar het vlaggenschip bleef met lege handen.. 
De lange korfbalmiddag begon voor mij met de wedstrijd van VALTO B1 tegen Fortis B1. De aspiranten van 
VALTO zijn dit seizoen flink verjongt met instroming vanuit de C1. Ondanks de vele eerste jaars aspiranten 
wisten zij zich goed staande te houden in deze wedstrijd. De eerste voorsprong was voor de gasten uit Oost 
Souburg in Zeeland. Zij lieten direct zien niet voor niets de lange reis te hebben gemaakt. Toch wist onze B1 
de 1-4 achterstand terug te brengen naar een 4-5 ruststand. Na de rust kwam VALTO B1 na tien minuten bij 
7-7 weer langszij en nam het tweemaal met 8-7 en 9-8 een kleine voorsprong. Tot 11-11 ging het zo gelijk 
op, maar in de slotfase wisten de gasten toch de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zij wisten de korf nog 
driemaal te vinden en zo met de 11-14 eindstand de punten mee naar Zeeland te nemen. 
VALTO 2 staat na de stilgelegde competitie toch weer een beetje als debutant in de reserve 
overgangsklasse. Vorig seizoen wisten zij halverwege de competitie in de middenmoot te eindigen. De 
tegenstander van vandaag SDO/Fiable 2 kennen we nog van vorig seizoen toen we in de pittige uitwedstrijd 
in de punten wisten te pakken in Kamerik. Vandaag dan weer een nieuwe kans na de eerste overwinning 
vorig week in Ridderkerk op KCR 2. Natuurlijk was VALTO 2 er alles aan gelegen om de eerste 
thuiswedstrijd ook gelijk te verzilveren om de juiste sfeer te creëren voor de wedstrijden die nog volgden. 
VALTO 2, vooral Ron, startte scherp door binnen enkele minuten een 2-0 voorsprong te pakken. Na de 3-0 
van Pieter wist ook de tegenstander de korf te vinden. Ron zou in zijn tweede aanval ook weer tweemaal 
scoren, waarmee hij VALTO halverwege de eerste helft op een 5-1 voorsprong zette. Voor de coach van 
SDO tijd om een time out te nemen om zijn ploeg toe te spreken en VALTO uit hun ritme te halen. 
SDO/Fiable zou ook na deze time out als eerste scoren, maar VALTO wist het verschil op vier te houden. Zo 
werd de ruststand 8-4 bereikt met de doelpunten van Ruben (2x) en Thijs. 
Na de rust was het Lisanne B die voor ons de korf wist te vinden en niet veel later zette Ron een 10-4 
tussenstand op het bord. Hierna moest het thuispubliek echter zes minuten wachten op het volgende juich 
moment. Intussen hadden de gasten de achterstand gehalveerd naar 10-7, maar toen wisten Ron en Ruben 
het verschil weer te herstellen. Na de doelpunten van Mandy en Lisanne B stond het tien minuten voor tijd 
14-8 en leek het een kwestie van uitspelen. Met nog vijf minuten op de klok was het verschil het grootst met 
de 16-9 tussenstand en liet VALTO de touwtjes een beetje vieren. Hierdoor wisten de gasten de stand nog 
wat draaglijker te maken en met drie doelpunten op rij de wedstrijd te eindigen bij 16-12. In mijn ogen een 
beetje zonde om zo’n voorsprong zo makkelijk weg te geven, want wie weet heb je deze doelpunten aan het 
eind van het seizoen hard nodig voor het onderling resultaat. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar 
juist nu kan je het verschil maken waar je aan het eind van de competitie profijt van kan hebben. 
Dan de wedstrijd tussen de “vlaggenschepen” van VALTO en SDO/Fiable. 
Vorige week had het keurcorps van Mark zich prima geweerd in Hoog-Hardinxveld op bezoek bij HKC. Na 
de 23-15 nederlaag kon het team daar met opgeheven hoofd het veld aflopen en met vertrouwen naar de 
wedstrijd van vandaag toe gaan werken. SDO/Fiable 1 had vorige week de eerste punten weten te pakken 
tegen Oranje Wit, wat slecht vier keer wisten te scoren in de wedstrijd. In het verleden is al gebleken dat 
SDO een taaie tegenstander is, waar VALTO het lastig tegen heeft. Onder toeziend oog van de camera’s 
ging de wedstrijd van start. Net als in de voorgaande wedstrijd startte VALTO scherp en wist binnen drie 
minuten een 3-0 voorsprong op het bord te zetten door treffers van Frank, Sheila en Maaike. Dankzij de 
doelpunten van Laurens, Mees en weer Frank stonden we halverwege de eerste helft bij 7-3 nog steeds vier 
punten los. Dit wist VALTO nog vast te houden tot de 10-6 van Thom vijf minuten voor de thee. Dit was het 
moment dat Maaike geblesseerd uitviel en 
Mandy haar plaats in nam. De gasten benutte de resterende tijd zeer efficiënt, want zij wisten de 10-6 
achterstand om te buigen naar een 10-11 voorsprong voor het rustsignaal klonk. 
Niets aan de hand dacht iedereen langs de lijn, want dat ene puntje achterstand is zo weer weggewerkt. 
Niets bleek minder waar, want VALTO begon niet scherp aan de tweede helft. Gelukkig wisten zij voor het 
publiek nog wel ook de tegenstander van het scoren te houden, waardoor we hoop bleven houden. Toen 
SDO/Fiable echter de korf na negen minuten gevonden had, was ook gelijk de deksel er af. Na de volgende 
tien minuten keek VALTO tegen een 10-17 achterstand aan en had het thuispubliek nog geen reden tot 
juichen gehad. Pas in de achttiende minuut wist Romeé voor VALTO de ban te breken, maar toen was het al 
te laat. Mark paste nog wel wat wissels toe in een poging het tij te keren, maar het was allemaal tevergeefs. 
De gasten hadden intussen de wind in de zeilen en wisten gemakkelijk de korf te vinden. Wij zouden 
uiteindelijk in de tweede helft slechts driemaal scoren, wat natuurlijk veel te weinig is op dit niveau. De 
wedstrijd werd uiteindelijk afgefloten bij de 13-23 eindstand en nam SDO/Fiable 1 meer dan terecht de 
punten mee naar Kamerik. 
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Voor ons is het te hopen dat de blessure van Maaike meevalt, hoewel Mandy een prima invalbeurt had. 
Waar het vandaag mis ging is aan Mark om de vinger op te leggen, maar ik miste vooral in de tweede helft 
de vechtlust die er vorige week wel was tegen HKC. Daar bleven we vechten voor elke bal, terwijl we 
eigenlijk wisten dat HKC de wedstrijd naar zich toe zou trekken. Dit zal dus volgende week beter moeten, 
want dan wacht weer een pittige tegenstander voor VALTO waar eigenlijk van gewonnen moet worden. 
Tegenstander is dan KV Vriendenschaar uit Hardinxveld-Giessendam. Hen kennen we natuurlijk allemaal uit 
de afgelopen seizoenen als een tegenstander waar we wisselende resultaten tegen geboekt hebben. De 
laatste wedstrijd in de zaalcompetittie waren we heer en meester in de Vreeloo hal met een 25-16 
overwinning. De uitwedstrijd was in die zelfde competitie echter precies het omgekeerde en werd VALTO in 
de begin fase op flinke achterstand gezet. Het kan dus alle kanten op en is publiek dan ook erg gewenst. 
VALTO 1 ziet u dus graag bij deze wedstrijd in Hardinxveld-Giessendam waar op sportcomplex “Sluisweg” 
aan de Sluisweg 135 deze wedstrijd om 16:00 uur zal aanvangen. Voor diegene die er weer een korfbal 
zaterdag van willen maken staat om 12:30 uur ook nog de wedstrijd CKV Nieuwerkerk 3 – VALTO 2 op het 
programma. Er is daarna nog voldoende tijd tussen de wedstrijden om rustig naar Hardinxveld te rijden en 
onderweg ergens te lunchen. Ook VALTO 2 wordt graag gesteund vanaf de zijlijn in de strijd om de punten. 
 
     Graag tot volgende week dus, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
VALTO E2 - Ondo E4 
Het maken van onze teamfoto was verplaatst naar zaterdag 08.15 uur. Lekker vroeg uit de veren dus! 
Vervolgens hebben we aan het teamspirit gewerkt en met elkaar een powerontbijt genuttigd bij Daan thuis. 
Als dit geen goede voorbereiding is…! Om 10 uur start klaar voor onze eerste thuis wedstrijd, tegen Ondo. 
En het werd wéér zo’n spannende wedstrijd! We werkten hard, luisterden goed naar onze coach Vera en 
volgden de aanwijzingen en tips goed op. Met rust stond het 2-2. De 2e helft werd er door beide teams iets 
meer gescoord en het bleef gelijk op gaan. We hebben nog heel even achter gestaan, maar wisten dat weer 
gelijk te maken en zo stond het vlak voor tijd 5-5. Als dan in de laatste minuut de 6-5 erin gaat, is dat 
natuurlijk geweldig! Mooie winst te pakken en verdiend ook na dat harde werken. 
 
      Groetjes Rosan van den Berg 
 
 
 
 
VALTO E4 krijgt korfballers van RWA E1, maar blijft positief en strijdbaar! 
Om 9.20 vertrok E4 over de A4 richting Poortugaal. Helaas zonder de zieke Lotte en Jade. Geen wissels dus 
voor Jesse, Laurens, Lynn en Tess! Bijkomende uitdaging was een fit, fel en schotzeker RWA E1. RWA zat 
ook nog eens ruim in de spelers en kon heerlijk wisselen. Ze presteerden het zelfs om een halve wedstrijd 
alle drie de zeer sterke jongens op te stellen waarvan 1 dus als meisje. Je begrijpt dat het een oneerlijke 
strijd werd voor dit dappere E4, dat pas een paar weken samen traint en speelt. Al vrij snel stonden ze 5-0 
achter. Toen vond Tess het mooi geweest en maakte 5-1. Laurens maakte de 8-2 en dat gaf een sprankje 
hoop. Bij rust stond het toch alweer 11-2. RWA onderschepte veel ballen, was regelmatig te snel voor onze 
verdediging en 1 jongen leek wel 100% te scoren. Toch gaf E4 niet op en de koppies waren na afloop rood, 
maar niet geknakt. Na een tweede helft, die qua scores leek op de eerste, kwam de eindstand op 23-4. Tess 
en Jesse scoorden namens VALTO respectievelijk de 15-3 en 20-4. Coach Gerard zag werk aan de winkel 
in de verdediging, maar haalde ook vertrouwen uit het positieve dat hij zag. Hij gaat het team kneden, 
uitdagen en klaarstomen voor een klinkend zaalseizoen. Want E4 is een leuk en hecht team met veel 
potentie! 
 
     Lennart van Berkel (vader Tess) 
 
 
 
 
VALTO E5 - ZKV E1 
Vandaag de eerste thuiswedstrijd na een spannende eerste uitwedstrijd vorige week. 
Daar waar het vorige week gelijk op ging, was dat nu helaas niet het geval. 
Al snel werd het in de eerste kwart 0-1. VALTO deed hun best, maar kwamen niet dicht bij de korf om te 
schieten. In het tweede kwart had VALTO veel balbezit, er werd goed naar elkaar gegooid maar helaas geen 
kans om te schieten op de korf. ZKV had wel een kans en daar was de 0-2. 
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In het derde kwart waren de teams aardig aan elkaar gewaagd. Ook VALTO had een paar kansen, maar 
helaas geen bal in de korf. De tegenstander maakt een punt van ver, 0-3. 
In het laatste kwart raakt VALTO vermoeid en wordt er nog 4 keer gescoord door ZKV. 
Helaas een verloren wedstrijd, hopelijk weet VALTO volgende week weer te scoren en wie weet te winnen. 
 
     Groetjes van Julian en Femke 
 
 
 
VALTO E6 
E6 ging op bezoek bij ONDO E10. Vandaag kregen we goede hulp van een invaller uit de D. De eerste 10 
minuten ging het over en weer, maar een doelpunt bleef uit. In de tweede 10 minuten wist ONDO er één te 
scoren. In de derde 20 minuten wist VALTO al weer snel langs zij te komen en stond het 1-1. De laatste 10 
minuten wist ONDO er nog 2 te scoren en leek VALTO weer tegen een nederlaag aan te lopen. Door een 
wisselbeurt ivm een tand door de lip leek de tegenstander even van slag en wist VALTO er nog 4 te scoren. 
VALTO won deze wedstrijd met 3-5! Grote klasse! 
 
       Dani 
 
 
 
VALTO F1 - Fortuna F2 
Onze eerste thuis wedstrijd en heerlijk nazomer weer. We hadden er zin in! De winst van vorige week 
smaakte naar meer, dus begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd en dat ging best goed. De eerste 
10 minuten ging het nog gelijk op, 2-2 en de 10 minuten die daarop volgden wist alleen VALTO nog te 
scoren, zo stond het met rust 4-2. Dat ging de goede kant op! Echter, de 2e helft verliep wat anders. Onder 
andere door het inzetten van een paar sterke jongens aan de kant van Fortuna, die veel ballen wisten te 
onderscheppen. Hoe hard we ons best ook deden, zij maakten het knap lastig. De eindstand werd 7-11. 
 
     Groetjes Fiene van den Berg 
 




