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Van de voorzitter
Zaterdag was wederom een supermooie dag om heerlijk een wedstrijd te spelen. Helaas was wegens
Corona maar wellicht ook andere problemen het niet mogelijk om alle wedstrijden doorgang te laten geven.
Dat is jammer natuurlijk en geeft een andere invulling aan de zaterdag voor een aantal. Ik heb hier en daar
gisteren gehoord dat er veel leden zijn gebruikt om elders te kunnen invallen. Dat is fijn voor onze TC die
overuren draait met het in elkaar zetten iedere week van de planning voor zaterdag. Complimenten vanuit
mijn kant voor jullie inzet. Wat ik nu al regelmatig heb gehoord is de vraag waarom er zo weinig
wedstrijdverslag wordt gedaan van de wedstrijden door ouders of door leden in de bijblijver. Het is voor mij
de start van een nieuwe week om deze goed door te lezen en te zien wat er door diverse teams gepresteerd
word. Mijn vraag aan jullie als lid, ouder of betrokken persoon binnen Valto om dit weer op te gaan pakken
zodat iedereen jullie prestaties kan lezen. Tot slot hebben we deze week dus het CDA op bezoek gehad die
we de presentatie van "Ruimte voor Sport" in De Lier mochten laten zien. Er ontstonden diverse discussies,
wij kunnen terugkijken op een geslaagde presentatie waarbij ook de voorzitter van T Loo Cor van
Staalduinen aanwezig was. A.s dinsdag avond is er een motie ingediend door Westland verstandig en daarin
hopen wij als vereniging dat we verder kunnen met plannen maken . Er is een motie ingediend die bij
acceptatie , de wethouder moet dwingen om in actie te komen en met ons om tafel te gaan. We houden jullie
natuurlijk van deze ontwikkelingen op de hoogte. Voor nu nog een paar mooie dagen gewenst en alvast
weer een goede start van deze nieuwe week.
Met Sportieve Groet,
Marco Stolze
voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817
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Programma komende week
Woensdag 23 september
TIJD
19:30

WEDSTRIJD
Maassluis 5

-

Valto 6

SCHEIDSRECHTER
Ricardo Keeman

Zaterdag 26 september
TIJD
16:00

WEDSTRIJD
Valto 1

-

Excelsior (D) 1

14:30
12:40
12:30
17:30
17:00
16:15
12:30
15:30
10:00
14:00
12:30
13:15
09:30
11:30
11:00
12:15
09:45
10:00
12:00
11:30
10:45
13:30
14:30
09:30
10:30
10:00
10:30
09:00
09:00
10:00
09:00
10:00
09:00
09:00

Valto 2
Atlantis 3
De Meervogels 3
Valto 5
Valto 6
ODO 5
ONDO (G) 6
Valto 9
Velocitas A1
Valto A2
Valto A3
Valto B1
Phoenix B1
Fortuna/Delta Logistiek B4
Valto B4
Valto C1
RWA C2
Valto C3
Twist C2
Valto C5
KVS/Maritiem D1
Excelsior (D) D2
HKV/Ons Eibernest D1
Valto D4
Valto D5
De Meervogels D3
Korbis E1
Valto E2
Valto E3
Dijkvogels E2
Valto E5
ALO E3
Valto F1
Maassluis F1

-

Fortuna/Delta Logistiek 3
Valto 3
Valto 4
KVS/Maritiem 6
Maassluis 5
Valto 7
Valto 8
Nexus 3
Valto A1
Fortuna/Delta Logistiek A3
De Meervogels A3
Albatros B1
Valto B2
Valto B3
Excelsior (D) B2
Die Haghe C1
Valto C2
ALO C1
Valto C4
Nieuwerkerk C3
Valto D1
Valto D2
Valto D3
KVS/Maritiem D3
Dunas D4
Valto D6
Valto E1
Maassluis E2
KVS/Maritiem E4
Valto E4
RWA E4
Valto E6
Olympia (S) F1
Valto F2

Opstellingen zaterdag 26 sept
Woensdag 23 september
Valto 6, uit om 19.30 uur, vertrek 18.30 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy B, Kitty en Nanne, res: Inge
Opstelling zaterdag 26 september
Valto 3, uit om 12.40 uur, vertrek 11.15 uur
Simon, Floris, Danny, Max, Bas en Ruben K
Fleur, Lisa, Esmee??, Laura, Elise R
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SCHEIDSRECHTER
A. (Aart) Berkhout (asr)
P (Patrick) Fuchs (sr)
Pascal Huisman
Marinus Bakker

Jan Jaap Elenbaas
Leon Valstar
Pierre van Venetiën
Afgeschermd
Dennis Voskamp
Maarten Kuif
Denise Vroedsteijn
Nanne Paul
Michel Jense
Fennie Willemsen
Ron Boekestijn
Rene Zwets
Nick Voskamp

Mandy Boeters
Noa de Meulmeester
Nicky Haneveld
Nina de Kok
Julia van der Mout
Afgeschermd
Manon van Geest
Martijn Potters

Valto 4, uit om 12.30 uur, vertrek 11.30 uur
Twan K, Michael, Thomas, Stijn en Steven
Kimberly, Romy, Rosalie, Noa en Joyce
Valto 5, thuis om 17.30 uur, aanwezig 17.00 uur
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen en Frank
Marleen B, Annemieke, Rianca en Petra D, res: Esther
Valto 6, thuis om 17.00 uur, aanwezig 16.30 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Nanne, Inge, spelende dame, res:??
Valto 7, uit om 16.15 uur, vertrek 15.15 uur
Twan B, Maté, Fabian, Ruud en Wouter V
Petra E, Marije, Suzan en Marcella, res: Tessa B
Valto 8, uit om 12.30 uur, vertrek 11.30 uur
Martin, Michiel B, Dave, Bart M en Marco S
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie
Valto 9, thuis om 15.30 uur, aanwezig 15.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Rolf, Erik, Frans en Richard
Claudia, Dita, Marja, Marloes, Vera 1e helft, res: Marleen B

Uitslagen
Dinsdag 15 september 2020
WEDSTRIJD
ODO 3

-

Valto 4

UITSLAG
16 - 12

Valto C2

UITSLAG
4-3

Donderdag 17 september 2020
WEDSTRIJD
Nieuwerkerk C2

-

Zaterdag 19 september 2020
WEDSTRIJD
Vriendenschaar (H) 1
Nieuwerkerk 3
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Fortuna/Delta Logistiek 7
Valto 7
Paal Centraal 4
Valto 9
Valto A1
ALO A2
Twist A2
PKC/Vertom B1
Valto B2
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Valto 1
Valto 2
KZ Danaïden 4
Excelsior (D) 5
Fortuna/Delta Logistiek 5
Valto 6
Weidevogels 6
Valto 8
Trekvogels 2
De Meervogels A2
Valto A2
Valto A3
Valto B1
Korbis B2
3

UITSLAG
17 - 15
18 - 13
13 - 10
6 - 11
6 - 18
13 - 8
7 - 13
22 - 6
15 - 17
12 - 15
27 - 4

KVS/Maritiem B2
Valto B4
Valto C1
Fortuna/Delta Logistiek C3
Valto C3
Valto C4
Valto C5
Maassluis D1
Valto D2
Korbis D2
Valto D4
Excelsior (D) D4
Avanti/Post Makelaardij D5
Valto E1
Thor (R) E1
Achilles (Hg) E2
Valto E4
Valto E5
KVS/Maritiem E6
ONDO (G) F1
Valto F2

-

Valto B3
Dijkvogels B2
KZ/Thermo4U C1
Valto C2
HKV/Ons Eibernest C1
't Capproen C1
Dunas C1
Valto D1
ONDO (G) D3
Valto D3
Achilles (Hg) D2
Valto D5
Valto D6
KVS/Maritiem E1
Valto E2
Valto E3
De Meervogels E1
Maassluis E5
Valto E6
Valto F1
ONDO (G) F2

6-5
4 - 12
4 - 11
5-6
3-6
3 - 12
9 - 13
0 - 10
7-6
0 - 11
2-9
3-0
7 - 14
3-8
9-6
4 - 20
0-3
3-5
10 - 4
4 - 20

Nabeschouwingen
Senioren
VALTO 1 speelde uit tegen Vriendenschaar 1. Een bekende tegenstander, waar wisselende resultaten tegen
behaald zijn. De eerste helft bleven beide ploegen in evenwicht, en zo stond het bij rust 10-10. In de tweede
helft wist de thuisploeg al snel een gaatje van vier doelpunten te slaan en dat kwam het vlaggenschip niet
meer te boven. Er werd uiteindelijk met 17-15. Zo blijft VALTO met nul punten onderaan staan. Enige
lichtpuntje is dat het eerste al wel drie van de vier koplopers heeft gehad. A.s. zaterdag speelt het eerste
thuis tegen Excelsior 1, die tot nu toe alleen van ONDO (M) wist te winnen.
VALTO 2 speelde uit tegen Nieuwerkerk 3. Na twee degelijke potjes, die winnend afgesloten werden, wilde
het afgelopen zaterdag niet zo lukken bij het tweede. Ondanks het prima korfbalweer werd de korf maar 13
keer gevonden en dat was niet genoeg. Er werd met 18-13 verloren. A.s. zaterdag speelt het tweede thuis
tegen Fortuna 3, een onbekende ploeg, die tot nu toe alleen wist te winnen van KCR 2.
VALTO 3 speelde thuis tegen KZ Danaïden 4. Een stugge tegenstander, met veel ervaring, waar het derde
haar handen vol aan had. Tel daarbij op dat de kansen niet makkelijk verzilverd werden, dan maak je het
jezelf ook niet makkelijk. Gesteund door het publiek, wist het derde de overwinning wel binnen te slepen: 1310. A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen Atlantis 3, die nog zonder punten onderaan staat.
VALTO 4 speelde thuis tegen Excelsior 5. Het eerste doelpunt was voor het vierde, maar dat bleek later ook
het enige doelpunt te zijn van de eerste helft, ruststand: 1-8. In de tweede helft ging het wel wat beter, maar
het gat was te groot om het nog spannend te maken. Er werd met 6-11 verloren. A.s. zaterdag speelt het
vierde uit tegen Meervogels 3, die tot nu toe alleen wist te winnen van DES 4.
VALTO 5 speelde thuis tegen Fortuna 5. Deze tegenstander was duidelijk een maatje te groot voor het
vijfde. De eerste helft was dramatisch, want er werd niet gescoord door het vijfde, waardoor de ruststand 0-9
was. De tweede helft verliep het iets beter, maar een ruime nederlaag kon niet voorkomen worden: 6-18.
A.s. zaterdag speelt het vijfde weer thuis, dit keer tegen KVS 6.
VALTO 6 speelde uit tegen Fortuna 7. Voor het zesde was dit pas de tweede wedstrijd. Na de eerste
gewonnen te hebben, wilde het tegen Fortuna niet zo lukken om te scoren. Hierdoor werd er met 13-8
verloren. Aankomende week komt het zesde twee keer in actie. Woensdag speelt het zesde uit tegen
Maassluis 5 en zaterdag speelt het zesde tegen dezelfde tegenstander, maar dan thuis.
VALTO 7 speelde thuis tegen Weidevogels 6. Weidevogels had gelijk gespeeld tegen GKV 3, waar VALTO
van had weten te winnen. Dit zegt natuurlijk niks en dat bleek al snel, want Weidevogels was dit keer de
betere ploeg, er werd met 7-13 verloren. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen ODO 5, waar thuis met
8-16 van werd verloren.
VALTO 8 moest uit spelen tegen Paal Centraal 4, maar zag dat niet zitten. De wedstrijd is verplaatst naar 17
oktober. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen ONDO 6, waar de eerste wedstrijd met 10-7 van
gewonnen werd.
VALTO 9 speelde thuis tegen Trekvogels 2. Het negende was een zaterdag vrij geweest en had er duidelijk
zin in om weer eens een lekker potje te korfballen. Trekvogels kwam er nauwelijks aan te pas en het
negende wist de korf wel te vinden, eindstand 22-6. A.s. zaterdag speelt het negende thuis tegen Nexus 3,
waar uit met 5-8 van gewonnen werd.
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A-jeugd
VALTO A1 moest thuis spelen tegen Meervogels A2. Helaas kon Meervogels geen team op de been krijgen
en ging de wedstrijd niet door. Door de andere resultaten in de poule is VALTO nog het enige team in de
poule zonder puntverlies. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Velocitas A1.
VALTO A2 speelde uit tegen ALO A2. Beide ploegen hadden hun eerste twee wedstrijden verloren. De
wedstrijd ging gelijk op, waarbij VALTO in de rust nog wel tegen een achterstand aankeek. In de tweede
helft werd die al gauw omgebogen naar een voorsprong en uiteindelijk werden de punten binnen gehaald:
15-17. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Fortuna A3.
VALTO A3 speelde uit tegen Twist A2. Beide ploegen wisten hun eerste twee wedstrijden te winnen, dus de
winnaar zou de koppositie overnemen en de beste papieren hebben voor het kampioenschap. Het werd
VALTO die de overwinning binnen haalde: 12-15. De A3 heeft nu alle drie de tegenstanders gehad en wist
ze alle drie te winnen. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Meervogels A3, waar de eerste wedstrijd met
7-16 van gewonnen werd.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen PKC B1. Na twee keer nipt verloren te hebben, was PKC toch duidelijk een
tegenstander van een ander formaat. En niet alleen qua niveau ook qua postuur. Lange tijd kwam de B1 er
niet aan te pas en bleef die hatelijke nul op het scorebord staan. Gelukkig wist de B1 uiteindelijk toch nog
vier keer de korf te vinden, einduitslag: 27-4. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Albatros B1, die gelijk
wist te spelen tegen PKC, dus dat zal ook een pittig potje worden.
Op verzoek van Korbis B2 werd de wedstrijd van VALTO B2 verzet naar maandag 28 september. Bijna alle
spelers hebben elders hun minuten kunnen maken, dus ook voor VALTO kwam het best uit. A.s. zaterdag
speelt de B2 uit tegen Phoenix B2. Thuis werd er met 13-4 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B3 speelde uit tegen KVS B2. Het werd een spannend potje, waarbij de B3 net tekort kwam voor de
overwinning. Er werd met 6-5 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Fortuna B4. Thuis werd er met
10-7 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B4 speelde thuis tegen Dijkvogels B2. De eerste helft kon de B4 nog aardig bijblijven, mede
geholpen door een aantal invallers. Ruststand 3-3. De tweede helft kwam de B4 er niet meer aan te pas en
zo werd er met 4-12 verloren. A.s. zaterdag speelt de B4 thuis tegen Excelsior B2, waar uit met 3-9 van
gewonnen werd.

C-jeugd
Valto C1 kreeg KZ C1 op bezoek. Deze ploeg had nog geen punten laten liggen en zou dus een sterke
tegenstander zijn. Dat bleek ook wel. Valto wist maar 4 doelpunten te maken. KZ maakte er 11 en nam zo de
winst mee naar Koog Zaandijk. Komende week staat Die Haghe op het programma. Zij hebben welliswaar al
2 wedstrijden gewonnen maar hebben de sterkere tegenstanders uit de poule nog niet gehad.
Valto C2 speelde deze week twee wedstrijden. Eerst werd afgelopen donderdag de wedstrijd uit bij
Nieuwerkerk ingehaald. Het werd een wedstrijd met niet heel veel doelpunten waar Valto aan het kortste
eind trok. Er werd met 4-3 verloren. Afgelopen zaterdag stond er weer een uitwedstrijd op het programma
tegen Fortuna C3. Fortuna had nog geen punten gehaald en dat wilde Valto zo houden. Aan de uitslag te
zien is dat nog wel spannend geweest want Valto wist niet te winnen met 5-6. Komende zaterdag de return
tegen RWA waar thuis met 12-6 van gewonnen werd.
Valto C3 speelde thuis tegen HKV/Ons Eibernest, een wedstrijd om de tweede plek in de poule. Valto ging
duidelijk voor de winst en voor de tweede plek in de poule en wist de wedstrijd netjes te winnen met 8-5.
Komende zaterdag speelt de C3 tegen ALO C1 waar uit 10-3 van verloren werd.
Valto C4 had heel veel invallers nodig om de opstelling compleet te krijgen deze week. Er werd gespeeld
tegen 't-Capproen C1. Helaas kon de C4 geen vuist maken en werd er met 3-6 verloren van de koploper.
Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen Twist C2 waar de eerste wedstrijd 1-9 van werd verloren.
Valto C5 had ook een aantal invallers tegen de wedstrijd tegen Dunas C1. Dunas is koploper in de poule en
wilde deze positie graag behouden. Ze maakte korte metten met de C5 door ze met 3-12 te verslaan.
Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen Nieuwerkerk C3 waar de eerste wedstrijd 1-8 van werd
verloren.

D-jeugd
Valto D1 speelde tegen Maassluis D1. Valto kwam niet scherp uit de startblokken met veel plaatsfouten en
slecht vangwerk. Gelukkig wist de D1 zich te herstellen en werd het via een 3-7 ruststand een mooie 8-13
overwinning. Komende zaterdag reizen jullie af naar Scheveningen om tegen KVS D1 te spelen. Thuis werd
hier nog dik (5-13) van verloren.
De meiden van Valto D2 waren niet opgewassen tegen ONDO dat ook nog 4 grotere, sterkere en snellere
heren in het veld had staan. Met rust stond het 6-0 voor ONDO en had Valto nog geen kans gehad. Na rust
ging het beter en werden er een paar kansen gecreeerd maar helaas niet afgemaakt. Er werd met 10-0
verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen Excelsior D2 waar thuis met 0-8 van verloren werd.
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Valto D3 speelde uit bij Korbis D2. Helaas kwam de D3 net te kort om te kunnen winnen. Er werd met 7-6
verloren. Komende zaterdag speelt de D3 uit tegen HKV/Ons Eibernest D1. Thuis werd hier 3-6 van
verloren.
Valto D4 had het lastig tegen Achilles D2. Achilles scoorde er lekker op los terwijl Valto de korf niet wist te
vinden. Er werd 0-11 verloren. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen KVS D3 waar de eerste wedstrijd
van werd verloren met 4-6.
Valto D5 speelde een leuke wedstrijd tegen Excelsior. Door veel beweging en snelheid waren ze echt veel
beter dan hun tegenstander. Van een 3-0 voorsprong leek het met 3-2 toch nog spannend te worden. Valto
herstelde zich na rust en wist met 9-2 gewonnen. Komende zaterdag komt Dunas D4 op bezoek waar uit 1-7
van gewonnen werd.
Valto D6 speelde tegen Avanti D5. Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd. Valto speelde een streke
en felle wedstrijd. Helaas gingen de ballen er bij Avanti wel in en bij ons niet waardoor er met 3-0 werd
verloren. Komende zaterdag speelt de D6 tegen Meervogels D3. Thuis werd hier 6-0 van gewonnen.

E-jeugd
VALTO E1 speelde thuis tegen KVS E1. Afgelopen weken had de E1 het nog erg zwaar met de
tegenstanders, maar deze week begon de wedstrijd erg gelijk opgaand. De E1 was erg gedreven om te
scoren. Helaas konden ze in de 2e helft de concentratie niet meer volhouden en liep KVS uit naar 7-14.
VALTO E2 speelde uit tegen Thor E1. Het was een leuke wedstrijd waarbij Valto vanaf het begin beter was.
We hadden dus veel ruimte om te oefenen met wat sneller gooien en schieten. Uiteindelijk hebben we 3-8
gewonnen.
VALTO E3 speelde uit tegen Achilles E2. Helaas 9-6 verloren.
VALTO E4 speelde thuis tegen Meervogels E1. Na vorige week verloren te hebben ging de E4 vol ertegen
aan. Meervogels was op alle fronten steeds een stapje sneller en beter. Maar de doelpunten die werden
gescoord werden ook volop gevierd dus plezier is er nog steeds. Er is nog veel werk aan de winkel volgende
wedstrijd dijkvogels. 4-20 verloren.
VALTO E5 speelde thuis tegen Maassluis E5. Het was een leuke gelijk opgaande pot maar Maassluis
rondde zijn kansen beter af en kwam zo op 3-0. Na zo hard werken en zoveel kansen had de E5 het wel
verdiend om te scoren. Op naar volgende week met hopelijk wel wat doelpunten voor Valto E5. 0-3 verloren.
VALTO E6 speelde uit tegen KVS E6. We begonnen de wedstrijd goed met in de eerste helft gelijk twee
doelpunten voor ons. Maar we bleven voor staan en toen scoorde wij de winnende. Het was een leuk
wedstrijdje om te zien. De tweede overwinning is binnen. 3-5 gewonnen.

F-jeugd
VALTO F2 speelde thuis tegen Ondo F2. Het begin van de wedstrijd ging nog wel redelijk gelijk op maar de
F2 had moeite met onze eigen kansen afronden wat bij Ondo juist wel lukte. Ook ging de omschakeling van
aanval naar verdediging te traag. Ondo had de bal al naar de andere kant van het veld gegooid terwijl wij
nog met die omschakeling bezig waren. Hierdoor kreeg Ondo veel kansen die ze ook wisten te benutten.
Ondo was al een stapje verder dan wij en dat zie je ook aan de eindstand, helaas 4-20 verloren.
VALTO F1 speelde uit tegen Ondo F1. We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden en kwamen
moeizaam op gang. Ondo scoorde makkelijk en wij mochten daardoor al snel onze superspeler inzetten.
Hiermee konden wij het verschil helaas nog niet maken, maar in de rust hebben we samen besloten om er
toch nog keihard voor te werken. Met ons doorzettingsvermogen wisten we toch zelf ook nog te scoren.
Helaas verloren met 10-4.
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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 loterij

Na een succesvolle loterij in het voorjaar van 2019 hebben we besloten om deze weer te organiseren. Deze
week starten we met de verkoop van de loten van de Valto loterij.
Deze loterij wordt gehouden om ook tijdens Corona alle gezelligheid te behouden en onze club te
ondersteunen. De bedoeling is dat alle spelende leden van zowel de jeugd als ook de senioren de loten
gaan verkopen. Per persoon krijg je een boekje van 15 loten. De loten zijn € 2,50 per stuk, dus die zijn zo
verkocht! Kleine tip: 2 loten voor € 5,= of 4 voor € 10,= en de loten vliegen eruit!
De prijzen liegen er niet om:
De hoofdprijs is een Scooter van Tensen 2wielers Westland, een Smart TV, Tablet, een rondvlucht met 3
personen, een BBQ-pakket voor 10 personen van Zwaard, bierproeverij met 4 personen bij De Witte, JBL
speaker, Weber kogel BBQ, Airfryer en een Valto pretpakket met bal en shirt, gesigneerde door de selectie.
Kortom gave prijzen voor iedereen!
Als je 15 loten zijn verkocht kan je nog loten bijkrijgen. Het team wat het meeste verkoopt kan namelijk een
leuk team-uitje verdienen. Dus help elkaar en probeer zo veel mogelijk te verkopen.
Voor de echte goede verkopers zijn er ook nog super-loten te verkopen. Dit zijn grote loten van 20 nummers,
die dus € 50,= kosten. Als je die nodig heb kan je dat aan onderstaande personen vragen.
De trekking zal op zaterdag 24 oktober gedaan worden, na de wedstrijd van het 1e. Hierover later meer.
Daarna zal de uitslag op onze site te zien zijn. Er hoeven dus geen namen/telefoonnummers genoteerd te
worden. De kopers kunnen zelf nakijken of ze gewonnen hebben.
Deze week worden de loten uitgedeeld en kan je aan de slag. Uiteraard is het de bedoeling om minimaal het
boekje van 15 loten te verkopen. Het geld kan je iedere zaterdag inleveren tussen 10 en 11 uur in De Villa.
Dan zal 1 van onderstaande personen aanwezig zijn om dat in ontvangst te nemen. Op zaterdag 17 oktober
is de laatste inlevermogelijkheid. Mocht je dan niet kunnen, zorg je dat het geld een week eerder is
ingeleverd.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
Groeten,
Sjors van Dijk, Dennis Voskamp, Thijs Dijkstra, Ruben Hoogerbrugge en Hans Ridder
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Activiteiten Commissie - evenementen
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Van de TC
Het zijn bijzondere tijden. De invloed van het coronavirus voelen we goed.
Niet alleen voor spelers en supporters die zich aan de regels moeten houden
(wat overigens vrij goed gaat), maar ook voor clubs die sommige teams niet
compleet kunnen krijgen en er wedstrijden uitvallen.
Uiteraard hebben wij zelf ook spelers die uit voorzorg thuisblijven of wachten
op een test en die plekjes kunnen dan weer opgevuld worden met invallers
uit de teams waarvan de wedstrijd niet doorgaat. We willen iedereen die heeft ingevallen of reserve wilde
zitten bij teams die krap zaten, ontzettend bedanken en we zullen iedere week we een beroep moeten gaan
doen op jullie flexibiliteit. Op deze manier kunnen we de competitie zo goed mogelijk blijven spelen, ondanks
de uitdagingen die we soms hebben.
Helaas tussen al die wedstrijden niet zo heel veel groene uitslagen deze week. Nu is winnen uiteraard leuk
en niet onbelangrijk, maar gaat het ook om het plezier en vooral het leren en ontwikkelen. Ik hoop dat dat
wel gebeurt.
Andere ontwikkelingen zijn wat positiever. Op het gebied van de ontwikkeling van trainers, de
trainersbegeleiding (zie hieronder). Daarnaast gaat Marije de B3 coachen! Ook voor de allerkleinste kids is
er goed nieuws. Maaike Goedendorp en Lisanne van den Berg wisselen elkaar om de week af om de
Kangoeroes te begeleiden. Super bedankt allemaal!
Toch zijn er nog wat laatste gaten in het trainingsschema. We hebben die als TC de afgelopen weken
proberen te vullen. Het blijkt erg lastig te zijn en soms zit dat hem in drukte op het werk en late of
onregelmatige schooltijden. Toch willen we iedereen vragen die nog geen trainen geeft, maar dat wel zou
kunnen, om te kijken naar

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!
De eerste gezamenlijke bijeenkomst gaan we nog plannen, de eerste sessies met trainers tijdens hun
training zijn op dinsdag 22 september en donderdag 1 oktober. Hierbij doen we even een korte
kennismaking vooraf en zullen korfbalinhoudelijk kijken, maar ook kijken naar de pedagogische en
didactische aspecten van het trainen geven. Na de training volgt er dan een korte evaluatie. We nemen alles
mee en ook wordt er op basis van videobeelden gewerkt, waarin wedstrijden kunnen worden geanalyseerd.

Vacatures
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 D4 – trainer – maandag en dinsdag om 18.00 uur
Valto B3 – trainer – dinsdag 18.00 uur
Valto C4-5 – trainer – dinsdag 19.00 uur
Valto D6 – trainer – maandag en donderdag – 18.00 uur.
Valto C5 – coach – samen met Jesper
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!

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.
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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

Kantinerooter
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende weken.
• 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
barrooster@ckv-valto.nl.
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes, Inge Scholtes (06-46177783)
Datum
26-sep
26-sep
26-sep
26-sep

Tijdsduur
8.15-12.00
12.00- 15.00
15.00-18.00
18.00-20.30

Bezetting 1
Agnes lansbergen
Andre van Geest
Anne marie Schenkeveld
Valto 8

Bezetting 2
Inge Scholtes
Kristel kagchelland
Helma Stolze
Valto 8

03-okt
03-okt
03-okt
03-okt
03-okt

8.15-12.00
11.00-14.00
12.00-15.00
15.00-18.00
17.30-20.30

Jolanda de Meulmeester
Ellen van de Kaaij
Margriet van de Berg
Claudia Voorn
Valto 4

Sandra Kortekaas
Monique den Ouden
Lisette van Vliet
Valto 4

Bezetting 3
Janine Stolk
Coby van de Kruijk
Sandra Volkering
Valto 8

Valto 4

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:

25/9 D4
2/10
9/10
16/10
23/10

D5
D6
C1
C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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Ass keuken

Valto 8

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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

Te koop
Hallo Korfballers

Wij hebben twee paar korfbalschoenen te koop een paar Veldschoenen en een Paar Zaalschoenen Asics
allebei maat 38.
Ze zijn allebei een half seizoen gebruikt Estelle past ze niet meer dus ze zijn zo goed als nieuw .
Wees er snel bij voor elk paar vragen we € 25,- .
Ingrid de Zeeuw Telefoon nr 0174-540707 mob 06-27016305

Wedstrijdverslagen
Herstel VALTO 1 komt te laat.
Na de toch wel onverwacht ruime nederlaag van vorige week thuis tegen SDO/Fiable, wat het zaak voor
VALTO 1 om de neuzen allemaal de goede kant op te zetten. Daar de wedstrijd van VALTO 2 niet in mijn
agenda paste, had ik mijn korfbalmiddag willen starten in De Lier bij VALTO A1 om weer eens te genieten
van dit sprankelende team. Helaas kwam de tegenstander niet opdagen en zal deze wedstrijd dus op een
ander moment gespeeld moeten worden. Onverwacht dus tijd genoeg om nog even een kopje koffie te
pakken alvorens de reis naar Hardinxveld-Giessendam te beginnen. VALTO 1 trad daar aan tegen het altijd
lastige KV Vriendenschaar 1, wat volgens de statistieken een moeilijke tegenstander blijkt te zijn. Op de site
van de uitslagenservice van Antilopen blijkt dat VALTO 1 van de 16 keer dat de teams elkaar troffen er
slechts vier wisten te winnen. Vorig zaalseizoen ging VALTO in de uitwedstrijd ook hard onderuit, maar
kreeg Vriendenschaar in de thuiswedstrijd een koekje van eigen deeg en werd ruim gewonnen. Het kon
vandaag dus weer alle kanten op en was de uitslag vooral afhankelijk van de vorm van de dag. Zonder de
vorige week geblesseerd geraakte Maaike startte VALTO aan de wedstrijd. Net als vorige week kreeg
Mandy het vertrouwen van Mark om haar te vervangen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter
Ringma, die het vandaag zonder assistent moest doen, ging de thuisploeg op jacht naar de openingstreffer.
VALTO wist de eerste aanval af te slaan en was zo brutaal om zelf wel in de eerste aanval te scoren uit de
enige toegekende vrije bal van vanmiddag voor VALTO. Na deze treffer van Frank wist ook Vriendenschaar
de nul van het bord te schieten. Tot 3-3 zouden de ploegen gelijke tred houden, maar toen wist de
thuisploeg een gaatje van twee te slaan. VALTO pareerde echter direct en wist met de doelpunten van Frank
en Nikki weer op gelijke hoogte te komen. Met nog tien minuten tot de rust was het steeds VALTO wat als
eerste scoorde, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg steeds weer de gelijkmaker scoorde. Hierdoor
bleven de ploegen tot de rust in evenwicht en mochten de coaches bij de 10-10 tussenstand hun ploegen
gaan toespreken.
De rust leek het keurkorps van Mark geen goed gedaan te hebben. Was VALTO in de slotfase van de eerste
helft net lekker op dreef, nu wilde het in de eerste aanvallen niet lukken de bal door de korf te krijgen. Het
was Vriendenschaar wat na drie minuten als eerste de korf wisten te vinden, wat wel direct van repliek werd
gediend met een treffer van Laurens. In de volgende fase zou de thuisploeg echter, wat later zou blijken het
beslissende, een gaatje trekken door vier maal op rij te scoren. Tijd voor een time out vond Mark om weer
even de puntjes op de “i” te zetten. De verdediging stond hierna als een huis en wist zes minuten lang de
aanvallen van de thuisploeg af te slaan. De aanval had het echter niet makkelijk, nadat ook Frank
geblesseerd was uitgevallen was het weer even zoeken naar de juiste kansen. Nikki was het die de ban
brak, maar de volgende treffer liet lang op zich wachten. Het thuispubliek stond intussen ook ruim een
kwartier droog, maar konden weer juichen toen hun ploeg met nog vier minuten op de klok het verschil weer
herstelde naar 16-12. Dit gejuich verstomde weer toen Sheila en Laurens binnen een minuut de achterstand
wisten te halveren. Het meegereisde Lierse publiek hield de adem in ( je mag tenslotte niet juichend en
schreeuwend achter je team gaan staan) om te zien wat de laatste drie minuten ons brengen zouden. De
thuisploeg speelde de wedstrijd echter geroutineerd uit met heel lange aanvallen met schoten ruim over de
korf om de afvang makkelijk te kunnen hebben. Zo tikte de tijd weg en wist de thuisploeg nog te profiteren
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van de ruimte die één van de heren kreeg toen VALTO veel risico nam om de rebound te stelen. De laatste
aanval was voor VALTO, waarin Thom de eindstand 17-15 op het bord schoot. Het wil VALTO 1 dit seizoen
nog niet lukken om de punten te pakken en staan samen met ONDO (M) 1 nog op nul punten. VALTO 2 liep
vandaag tegen hun eerste nederlaag aan in Nieuwekerk a.d. IJssel. Zij moesten hun meerdere erkennen in
het zeer ervaren CKV Nieuwekerk 3 wat met oud selectie spelers met 18-13 van ons wist te winnen.
Volgende week zijn er weer nieuwe kansen op punten als uit Delft CKV Excelsior 1 en Fortuna/Delta
Logistiek 3 op bezoek komen. Voor VALTO 1 een oude bekende uit de afgelopen seizoenen, maar voor
VALTO 2 een nieuwe tegenstander waartegen zij nog nooit speelden. In het voorprogramma speelt dan ook
VALTO B1 weer op veld 1. Hen wacht weer een pittige tegenstander in de aspiranten hoofdklasse C na de
kansloze wedstrijd tegen PKC/Vectom B1. Bij hen komt Albatros B1 op bezoek, wat tegen deze
tegenstander met 13-13 gelijk wist te spelen.
Voor VALTO B1 zou het leuk zijn als het publiek wat de selectie wedstrijden wil kijken wat vroeger naar het
sportpark komt om ook hen aan te moedigen.
Hopelijk blijft het nog even nazomeren en kunnen we er een gezellige middag van maken.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Valto D1
Vandaag mocht de D1 uitspelen tegen CKV Maassluis. Met prachtig weer, arriveerde we ruim op tijd, zodat
er goed warmgelopen kon worden. Zipporah ging met ons mee als invaller.
Maassluis begon fel aan de wedstrijd en zat dicht op de aanval. Even inkomen weer voor Valto. Na
ongeveer 2 minuten opende Maassluis de score. Valto werd wakker en ging gelijk ‘ een tandje erbij’ met
effect. Toon maakte de openingstreffer voor Valto. Kort daarna maakt Sara van der Berg een mooi
afstandsschot. Maar ook Maasluis maakt weer een mooie score. Met wisseling van vak staat het 2-2
Justin, Isis, Lize en Anouk gaan aanvallen en dat lukt goed! Met mooie punten van Justin, Isis en Anouk,
mede door een mooi aangeven van Lize staat het met rust 4-7.
Voor de supporters is het een leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet verkeerd ook het zonnetje erbij ;-) Jan
Pieter en Sheila geven wat tactische aanwijzingen in de rust. En na wat verkoelende limonade gaat Valto op
jacht naar de overwinning. Toon, Stacey en Sara Dukker maken mooie punten waardoor de voorsprong
comfortabel wordt (6-12) de laatste 10 minuten lijkt Maassluis even op de leven. Maar met nog een mooie
score van Isis, en goed verdedigend werk, wordt de eindstand 8-13! Goed gedaan D1!
van Sara en Annemieke

Valto D5
De jongens en meiden van de D5 speelden zaterdagmiddag uit tegen Excelsior D4. Een aantal hadden 's
morgens al ingevallen bij andere teams, maar er was nog genoeg energie en enthousiasme over om flink
aan de bak te gaan. De D5 begon gelijk sterk aan de wedstrijd met al snel een 0-3 voorsprong. Daarna
kwamen er nog veel kansen, maar werd de korf steeds net niet gevonden en Excelsior kwam terug tot 2-3.
Na de rust herpakte Valto zich goed en werd er goed en snel overgespeeld en ook de verdediging stond als
een huis. Met het scoren ging het toen hard en uiteindelijk was de eindstand 2-9. Goed gespeeld D5!

Valto E1 – KVS E1
We gingen met volle moet er tegen aan .
We begonnen goed, eerst een doelpunt van Luna en toen kwam KVS te voor schijn met 1 doelpunt en toen
stond het 1-1 spannend!
Vienne scoorde de 2 -1 en KVS maakte het weer gelijk op 2-2
Don maakte de 3-2 en KVS weer gelijk, en liepen erna uit naar een 3-7 tot de pauze.
Na de pauze scoorde Luna, Rosanne en Suze nog een paar doelpunten, helaas wist KVS vaker te scoren
en hebben we met 7-14 verloren.
Maar wel super leuk dat we allemaal gescoord hebben.
Sportieve groet Luna Kester

Valto F1
Op een prachtige nazomer ochtend is de F1 afgereisd naar de koploper Ondo in ‘s-Gravenzande. Na een
minuut werd het 1-0, maar heel snel daarna scoorde Twan de gelijkmaker voor Valto. Daarna was het Ondo
die bleef scoren zodat het 8-1 stond. Fleur pepte de kinderen in de rust op en vroeg hoeveel ze dachten te
scoren. Drie moest wel lukken. Yente scoorde daarna 8-2. Ondo scoorde nog tweemaal tot 10-2. Daarna
scoorde Lisa nog tweemaal tot 10-4. Het was prachtig hoe de F1 bij een grote achterstand toch door bleef
strijden, dat was een persoonlijke overwinning.
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