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Van de Voorzitter 

Wat een week was het wederom. Maandag hebben we akkoord gegeven om de tenten te gaan bestellen 
voor ons terras te overkappen. Een beroep gedaan op onze sponsors en zo ontstond heel een snelle 
conclusie dat vele trouwe sponsoren maar toch ook enkele nieuwe connecties een warme band met Valto 
hebben opgebouwd. Donderdagmorgen kwamen de tenten binnen en zo begon een team donderdag avond 
met de opbouw van de tenten. De eerste tent stond donderdagavond reeds en zo moest de 2e tent 
vrijdagavond opgebouwd worden. Helaas gooide plots opgelaaide storm roet in het eten. Zo konden zij de 
2e tent niet afmaken en was hij bijna gesneuveld omdat het team met man en macht de tent aan de grond 
probeerde te houden. De filmpjes vertelden genoeg van het verhaal. Maar vanuit deze kant bedankt aan een 
ieder die heeft meegeholpen met de bouw van de tenten. Dat wordt zeer gewaardeerd en laat de betrokken 
band tussen Valto en haar vrijwilligers en leden goed zien.  

Ook hebben we deze week een nieuw hoofdstuk aan de "ruimte voor sport" gekregen. Afgelopen dinsdag 
avond was er een raadsvergadering waarin Westland Verstandig een motie had ingediend om het Lierse 
plan versneld door de politiek heen te loodsen. Door heel wat diverse belangen is dat helaas nog niet tot het 
juiste resultaat gekomen. Aan het eind de avond werd gemeld dat dit punt echt voor de begroting 
vergadering van november is en niet nu voor deze raadsvergadering. Nog niets verloren , maar wel weer in 
het nieuws geweest en ons verhaal kunnen doen d.m.v Michiel die namens Valto 4 minuten spreektijd heeft 
gehad. Zo hopen wij op zoveel mogelijk steun voor november te kunnen vergaren.  

Helaas lopen de corona gevallen ook weer verder op en heeft de politiek ons opgedragen de vrijheden die 
we hadden gekregen weer in te perken. Vanaf nu is een ieder die het terrein van Valto betreedt verplicht zich 
te registreren. In de kantine drank bestellen is buiten op het terras zittend op een stoel de drankjes nuttigen 
en dus niet meer zomaar overal in de kantine of buiten te staan. De stoelen zijn inmiddels weggehaald uit de 
kantine. De foto die ik hieronder laat zien, wil zeggen dat dit echt niet kan en zeker geen anderhalve  meter 
afstand is.We snappen dat dit niet makkelijk te handhaven is, maar vragen wel nadrukkelijk jullie 
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medewerking. Zonder die medewerking wordt het voor ons als bestuur 
lastig om de kantine uiteindelijk op te houden. Ga als je nog geen 18 
bent, niet via via toch dat biertje of wijntje nuttigen binnen Valto. Het 
kinkt kinderachtig, maar als je zoals afgelopen zaterdag het AD op 
bezoek hebt, zullen we ons allemaal zeker aan de regels te houden. 
Ga niet bij elkaar staan zoals een aantal leden afgelopen zaterdag 
deden, dat zal als het zo doorgaat uiteindelijk toch weer gaan leiden tot 
een sluiting van de kantine en terras. A.s dinsdag komt er weer een 
moment dat we angstig naar de buis kijken en het bericht van de 
minister president volgen over de ontwikkelingen over Covid19. Ook de 
vrijwilligers die ons zaterdag hebben geholpen, dus Kc, bestuur en 
leden binnen Valto om de vernieuwde regels deels direct in te voeren, 
heb ik groot respect voor hoe dit zo snel is uitgevoerd. Dank hiervoor. 
Hopend op geen negatief nieuws a.s dinsdag wens ik allen weer een 
sportief en succesvolle week toe. 

Met sportieve groet; 
Marco Stolze 

voorzitter@ckv-valto.nl 
06-30728817 

Programma 
 
Maandag 28 september 

19:00 VALTO B2 - Korbis B2 Ron Boekestijn Sportpark De Zwet 

 
 
Zaterdag 3 oktober 
15:50 ONDO (M) 1 - VALTO 1 G.J. Jansen (asr) 

M S de Groot (sr) 
De Brigge 

13:00 DeetosSnel 3 - VALTO 2 Peter de Pagter Sportterrein Vorrinklaan 

16:00 VALTO 3 - Velocitas 4 
 

 De Zwet 

17:30 VALTO 4 - Velocitas 3 
 

 De Zwet 

12:30 Excelsior (D) 6 - VALTO 5 Ad van Marion  Biesland 

13:10 Achilles (Hg) 7 - VALTO 6 
 

Pomonaplein 

13:00 VALTO 7 - GKV (H) 3 Bart van Muyen De Zwet 

15:00 VALTO 8 - Phoenix 5 Thomas Ris  De Zwet 

14:00 Fortuna 8 - VALTO 9 Afgeschermd Kruithuisweg-Oost 

14:30 VALTO A1 - Refleks A1 Rob Knuist  De Zwet 

12:30 Dunas A1 - VALTO A2 
 

Stokroosveld 

10:30 Nexus A1 - VALTO A3 
 

Sportpark Thurlede 

14:15 ONDO (G) B1 - VALTO B1 Bas van der Meijden Juliana Sportpark 

11:45 VALTO B2 - Gemini B1 Thom Voskamp Sportpark De Zwet 

10:30 VALTO B3 - Avanti/ B3 Jeroen Voskamp Sportpark De Zwet 

14:45 NIO B1 - VALTO B4 
 

Sportveld Abeelweg 

14:15 GG/I C1 - VALTO C1 Jaap de Vries Sportpark Trickelsoord 

12:00 VALTO C2 - Nieuwerkerk C2 Thijs Dijkstra Sportpark De Zwet 

10:30 Fortuna C4 - VALTO C3 
 

 Kruithuisweg-Oost 

14:00 VALTO C4 - DES (D) C2 Elise Snikkers Sportpark De Zwet 

11:15 VEO C2 - VALTO C5 
 

Sportcomplex Westvliet 

10:00 VALTO D1 - Korbis D1 Ron Boekestijn Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO D2 - ALO D1 Jesper Valstar Sportpark De Zwet 

09:30 VALTO D3 - Avanti/ D4 Fleur van Duin Sportpark De Zwet 

09:45 Excelsior (D) D3 - VALTO D4 
 

Sportpark Biesland 

14:00 ONDO (G) D6 - VALTO D5 Casper Tak Juliana Sportpark 

13:00 VALTO D6 - ONDO (G) D4 Stijn Vrugt Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E1 - Nieuwerkerk E1 Rianca Aarts Sportpark De Zwet 

09:15 ONDO (G) E4 - VALTO E2 
 

Juliana Sportpark 

09:15 ONDO (G) E7 - VALTO E3 
 

Juliana Sportpark 

09:00 VALTO E4 - RWA E1 Jan Pieter Vermeer Sportpark De Zwet 
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09:30 ZKV (Zu) E1 - VALTO E5 Jeanette Smits  Groot Nibbeland 

09:00 VALTO E6 - ONDO (G) E10 Ilse Slaman Sportpark De Zwet 

09:30 Fortuna F2 - VALTO F1 
 

Kruithuisweg-Oost 

09:00 VALTO F2 - KCC/ F2 Tessa Boers Sportpark De Zwet 

 
Opstelling zaterdag 3 oktober 
 
VALTO 3, thuis om 16.00 uur, aanwezig 15.15 uur 
Simon, Floris, Danny, Max, Bas en Ruben K  
Fleur, Lisa, Lotte en Esmee, res: ?? 
 
VALTO 4, thuis om 17.30 uur, aanwezig 17.00 uur 
Twan K, Michael, Thomas, Stijn en Steven 
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie, Noa en Joyce 
 
VALTO 5, uit om 12.30 uur, vertrek 11.30 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen en Frank 
Marleen B, Annemieke, Rianca en Petra D, res: Hellen? 
 
VALTO 6, uit om 13.10 uur, vertrek 12.15 uur 
Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy B, Nanne en Kitty, res: ?? 
 
VALTO 7, thuis om 13.00 uur, aanwezig 12.30 uur 
Twan B, Maté, Fabian, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Petra E, Marije, Suzan, Gerda en Marcella 
 
VALTO 8, thuis om 15.00 uur, aanwezig 14.30 uur 
Martin, Michiel B, Dave, Bart M en Marco S 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne, res: Irma en Ilse 
 
VALTO 9, uit om 14.00 uur, vertrek 13.15 uur 
Sjors, Rolf, Erik, Frans en Richard 
Dita, Marja, Marloes, spelende dame, res: Marleen B 
 
 
Uitslagen zaterdag 26 september 
 
VALTO 1 - Excelsior 1 12  -  13 
VALTO 2 - Fortuna 3 14  -  12 
Atlantis 3 - VALTO 3 17  -  17 
Meervogels 3 - VALTO 4 20  -  10 
VALTO 5 - KVS/M 6 13  -  7 
VALTO 6 - Maassluis 5 8  -  11 
ODO 5 - VALTO 7 20  -  11 
ONDO (G) 6 - VALTO 8 15  -  6 
VALTO 9 - Nexus 3 13  -  15 
Velocitas A1 - VALTO A1 13  -  16 
VALTO A2 - Fortuna A3 16  -  14 
VALTO A3 - Meervoge A3 14  -  8 
Phoenix B1 - VALTO B2 12  -  8 
Fortuna B4 - VALTO B3 14  -  11 
VALTO B4 - Excelsior B2 7  -  6 
VALTO C1 - Die Haghe C1 9  -  9 
RWA C2 - VALTO C2 5  -  4 
VALTO C3 - ALO C1 2  -  5 
Twist C2 - VALTO C4 5  -  3 

VALTO C5 - Nieuwerke C3 5  -  10 
KVS/Mar D1 - VALTO D1 10  -  13 
Excelsior D2 - VALTO D2 12  -  0 
HKV/ Eibet D1 - VALTO D3 14  -  2 
VALTO D4 - KVS/Ma D3 2  -  8 
VALTO D5 - Dunas D4 5  -  2 
Meervo D3 - VALTO D6 2  -  14 
Korbis E1 - VALTO E1 13  -  11 

(5  -  2) 
VALTO E2 - Maassluis E2 5  -  3 

(1  -  0) 
VALTO E3 - KVS/Ma E4 7  -  4 
Dijkvogels E2 - VALTO E4 9  -  7 
VALTO E5 - RWA E4 1  -  8 

(4  -  4) 
ALO E3 - VALTO E6 4  -  5 
Maassluis F1 - VALTO F2 15  -  1 

(3  -  1) 

 
 
 
 
 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 speelde thuis tegen Excelsior 1. Een wedstrijd waar de broodnodige punten gehaald moesten 
worden, om dan eindelijk van de nul af te komen. Een niet scherp vlaggenschip slaagde er onvoldoende in 
om de korf te vinden en dan weet je dat je het lastig krijgt. Excelsior was ook niet top, maar wist er wel één 
meer te scoren. Zuur verlies: 12-13. A.s. zaterdag speelt het eerste uit tegen ONDO (M), die ook nog nul 
punten heeft, dus dan moet het toch echt gaan gebeuren! 
VALTO 2 speelde thuis tegen Fortuna 3. Een moeizame en fysieke wedstrijd, waarbij het niet hielp dat de 
scheidsrechter wat wispelturig was in zijn beslissingen. Gelukkig wist het tweede het hoofd koel te houden 
op de momenten waar het op aankwam en loste ze het korfballend op. Het verdiende niet de 
schoonheidsprijs, maar wel de punten: 14-12. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen Deetos 3, die na vier 
wedstrijden nog ongeslagen aan kop staat.   
VALTO 3 speelde uit tegen Atlantis 3. Een ploeg die haar eerste drie wedstrijden had verloren, terwijl het 
derde juist haar eerste drie wedstrijden wist te winnen. Hier moest wat te halen zijn. Echter een warrig 
fluitende scheidsrechter (en als ik de verhalen moet geloven, is dit nog zacht uitgedrukt) gooide roet in het 
eten. Het werd uiteindelijk een gelijkspel: 17-17. Gauw weer vergeten en de focus op a.s. zaterdag, dan 
speelt het derde thuis tegen Velocitas 4. 
VALTO 4 speelde uit tegen Meervogels 3. Het vierde kon geen vuist maken tegen het makkelijk scorende 
Meervogels. Er werd verloren met 20-10. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen Velocitas 3 en dan moet 
het toch mogelijk zijn om weer eens punten te halen, want Velocitas wist tot nu toe alleen nog maar gelijk te 
spelen tegen Refleks 4, en dat was nou juist de ploeg waar VALTO haar enige wedstrijd van gewonnen 
heeft. 
VALTO 5 speelde thuis tegen KVS 6. De eerste helft ging nog gelijk op, en wilde het scorend niet zo lukken, 
ruststand: 5-5. De tweede helft (voor de wind) ging het een stuk beter en zo konden de punten bijgeschreven 
worden: 13-7. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Excelsior 6, die alleen nog van Achilles wist te winnen, 
dus ook hier moet het mogelijk zijn om de punten binnen te halen. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Maassluis 5. Er waren weer wat invallende dames nodig om het team 
compleet te maken, en met dank aan twee dames uit de B2, een dame uit de A2 en Inge, was dat weer 
gelukt. Aan die dames heeft het zeker niet gelegen, maar helaas lukte het toch niet om te winnen: 8-11. A.s. 
zaterdag speelt het zesde uit tegen Achilles 7, waar thuis met 10-8 van gewonnen werd. Toch heeft Achilles 
twee punten meer dan VALTO, dus het is nog gewonnen race. 
VALTO 7 speelde uit tegen ODO 5. Voor het zevende was dit alweer de vierde wedstrijd, voor ODO pas de 
tweede wedstrijd. Zij speelde alleen nog tegen VALTO en dat werd 8-16 voor ODO. Ook dit keer was ODO 
een maatje te groot voor VALTO, er werd met 20-11 verloren. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen 
GKV 3, waar uit met 13-16 van gewonnen werd. 
VALTO 8 speelde uit tegen ONDO 6. De eerste wedstrijd thuis werd hier nog met 10-7 van gewonnen. 
Helaas waren de rollen nu omgedraaid en stond er een veel sterker ONDO in het veld. Er werd met 15-6 
verloren. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen Phoenix 5. Uit werd er met 17-9 verloren, dus er zal 
heel wat voor nodig zijn om de punten in De Lier te kunnen houden. 
VALTO 9 speelde thuis tegen Nexus 3. Uit werd er met 5-8 van deze ploeg gewonnen. Ook dit keer zat een 
winstpartij er zeker in, maar toch wilde het niet lukken, er werd met 13-15 verloren. A.s. zaterdag speelt het 
negende uit tegen Fortuna 8, die pas twee wedstrijden heeft gespeeld en nog geen punten heeft gehaald. 
We verwachten dus dat die punten mee terug komen. 
 
VALTO A1 speelde uit tegen Velocitas A1. De A1 heeft een missie en maar één doel, en dat is altijd 
gevaarlijk, want dan krijg je tegenstanders die niets te verliezen hebben. Velocitas gaf heel veel druk en daar 
had VALTO het moeilijk mee. Met rust was de stand nog in evenwicht: 8-8. Gelukkig bleef de A1 rustig en 
wist het de wedstrijd in de 2e helft toch netjes naar zich toe te trekken: 13-16. A.s. zaterdag speelt de A1 
thuis tegen het niet te onderschatte Refleks A1. Deze ploeg staat bovenaan met zeven punten uit vier 
wedstrijden, terwijl VALTO na drie wedstrijden zes punten heeft. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Fortuna A3. Fortuna kwam sterk uit de startblokken en wist al snel naar een 
2-8 voorsprong uit te lopen. Na wat tactische aanwijzingen kwam de A2 steeds beter in de wedstrijd en wist 
deze achterstand om te buigen naar een knappe overwinning: 16-14. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen 
Dunas A1, die tot nu toe alleen nog van DES A1 wist te winnen, 18-5. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Meervogels A3. Na alle drie de tegenstanders uit de poule gehad te hebben, 
stond de A3 met zes punten uit drie wedstrijden bovenaan. Afgelopen zaterdag de eerste returnwedstrijd. Uit 
werd er met 7-16 van deze ploeg gewonnen. Dit keer ging het iets minder makkelijk, maar de punten werden 
weer binnen gehaald: 14-8. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Nexus A1, waar thuis met 8-6 van 
gewonnen werd. Bij winst is het kampioenschap een feit, want dan kan alleen Twist eventueel nog langs zij 
komen. 
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De wedstrijd van VALTO B1 tegen Albatros B1 werd verzet naar dinsdag 6 oktober. A.s. zaterdag speelt de 
B1 uit tegen ONDO B1. ONDO wist afgelopen zaterdag haar eerste wedstrijd te winnen, tegen Fortis: 7-10. 
VALTO staat hierdoor nu als enige onderaan met nul punten. Zaterdag dus de kans om op gelijke hoogte te 
komen met ONDO. 
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B1. Tegen Phoenix werd er thuis met 13-4 gewonnen. Misschien was 
er daardoor sprake van enige onderschatting? Afgelopen zaterdag liet in ieder geval een heel ander beeld 
zien, en de B2 kon niet voorkomen dat er verloren werd: 12-8. Op zich is er nog niks aan de hand, want als 
de laatste drie wedstrijden gewonnen worden, kan de B2 nog steeds kampioen worden, maar wees 
gewaarschuwd, er zal voor geknokt moeten worden. Deze week speelt de B2 twee wedstrijden: maandag 
thuis tegen Korbis B2 en zaterdag thuis tegen de koploper Gemini B1. Tegen Korbis werd nog niet eerder 
gespeeld, tegen Gemini werd er uit met 8-12 gewonnen. 
VALTO B3 speelde uit tegen Fortuna B4. Thuis werd hier met 10-7 van gewonnen, maar dat ging zeker niet 
makkelijk. Ook dit keer waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar nu was het Fortuna die de punten 
binnen haalde: 14-11. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen koploper Avanti B3. Uit werd er met 6-4 
verloren. 
VALTO B4 speelde thuis tegen Excelsior B2. Uit werd er met 3-9 gewonnen van deze ploeg. Dit keer was 
het een heel spannende wedstrijd, met name omdat de B4 heel veel kansen nodig had om tot scoren te 
komen, en dan maak je het jezelf onnodig lastig. Gelukkig werd er tot het eind toe gestreden en wist de B4 
toch de overwinning binnen te slepen: 7-6. A.s. zaterdag speelt de B4 uit tegen NIO B1, waar thuis met 6-4 
van gewonnen werd. 
 
VALTO C1 kreeg Die Haghe C1 op bezoek. Gezien de uitslagen in de poule, was de hoop dat het vandaag 
om punten zou gaan. En dat deed het! Het eerste doelpunt was voor VALTO maar daarna was het de zet 
aan Die Haghe die de leiding nam. VALTO bleef wel bij maar het was pas in de tweede helft dat ze weer een 
keertje langszij kwamen. Tegen het einde van de wedstrijd leek Die Haghe er met de punten vandoor te 
gaan door de 8-9 te maken. Door een foute aanname van een dame van Die Haghe in de laatste seconden 
wist VALTO alsnog gelijk te maken. Waar vooraf misschien op meer gehoopt was, is dit wel een gewonnen 
punt op de valreep. Komende week mag de C1 naar Wormer om tegen Groen Geel te spelen. Ook hiervoor 
geldt dat hier punten gehaald zouden kunnen worden. 
VALTO C2 ging op bezoek bij RWA en speelde een deel van de wedtrijd in de stromende regen. RWA 
speelde veel op de doorloop wat met dit weer nog steeds aardig gaat. De schoten van de C2 kwamen echter 
niet op hun bestemming aan. Hoewel de C2 nog een eindsprintje trok, was het niet genoeg voor een puntje. 
Er werd met 5-4 verloren. Komende zaterdag komt Nieuwerkerk op bezoek waar uit nipt van verloren werd. 
Tijd voor revanche! 
VALTO C3 speelde tegen koploper ALO C1. Uit werd er dik van deze ploeg verloren. Thuis wist de C3 het 
aantal tegendoelpunten een stuk lager te houden maar kon niet voorkomen dat er toch met 2-5 verloren 
werd. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Fortuna C4 waar thuis 8-0 van gewonnen werd. 
VALTO C4 moest zonder eigen coaches en zonder reserve speler naar Vlaardingen. Gelukkig wilde 1 van 
de ouders het coachen overnemen wat altijd erg fijn is. Helaas was Twist net wat sterker dan VALTO al was 
het verschil een stuk kleiner dan de vorige wedstrijd. Er werd met 5-3 verloren. Komende zaterdag spelen 
jullie thuis tegen DES waar uit van gewonnen werd. 
VALTO C5 kreeg Nieuwerkerk op bezoek. Ook hier gold dat er uit dik verloren werd maar dat VALTO het 
deze keer beter bij kon benen. Ook zeker niet genoeg voor de winst, er werd met 5-10 verloren. Komende 
zaterdag wordt er gespeeld tegen VEO die pas 1x wist te winnen, juist, tegen VALTO. Misschien kunnen we 
nu meer een vuist maken? 
 
VALTO D1 ging op bezoek bij KVS. Na 1 helft spelen stond het bij rust 8-6. De tweede helft nam VALTO het 
spel over van KVS en door fanatiek en positief te blijven, werd het een prima tweede helft die resulteerde in 
een 10-13 overwinning voor VALTO. KVS wist er in de tweede helft nog maar 2 te scoren wat automatisch 
betekent dat VALTO heel strak heeft verdedigd. KVS en VALTO staan nu samen aan kop. Om dit zo te 
houden, zal er zaterdag van Korbis gewonnen moeten worden. 
VALTO D2 heeft het zwaar in deze poule. Afgelopen zaterdag speelden ze door de derde keer dit seizoen 
tegen Excelsior D2. Voorgaande keren werd er dik verloren en ook deze keer was Excelsior duidelijke de 
betere ploeg. Wel heeft VALTO wat leerpunten meegenomen in de wedstrijd en die daar uitgevoerd 
waardoor er zeker wat geleerd is wat misschien volgende week tegen ALO goed van pas komt. Deze week 
werd er helaas met 12-0 verloren. 
VALTO D3 speelde tegen HKV Ons Eibernest D1, de koploper uit de poule. Zij lieten zien dat ze de koploper 
zijn en speelde VALTO met 14-2 van de grasmat af. Volgende week spelen jullie thuis tegen Avanti D4 waar 
uit een punt gehaald werd door gelijk te spelen. Komende zaterdag kunnen jullie dus voor de punten gaan! 
VALTO D4 speelde thuis tegen KVS D3. Het wilde niet zo lukken bij VALTO waardoor er helaas met 2-8 
verloren werd. Komende zaterdag spelen jullie tegen Excelsior D3 waar thuis flink (2-13) van verloren werd. 
VALTO D5 speelde lekker gretig tegen Dunas D4 waardoor ze alle duels wonnen en lange aanvallen op 
konden zetten. Er werd snel over gespeeld en daar kwamen mooie kansen uit. Hierdoor werd er met 5-2 
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gewonnen. Komende zaterdag staat koploper ONDO op het programma. Als jullie hier van winnen, staan 
jullie samen bovenaan. 
VALTO D6 speelde uit bij Meervogels. Ze begonnen goed en scherp aan de wedstrijd en hebben dit ook niet 
meer weggegeven. Er werd goed verdedigd en in de aanval gingen de ballen er makkelijk in. Hierdoor werd 
er met 2-14 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO D4 waar uit nog flink van 
verloren werd. 
 
VALTO E1 speelde uit tegen Korbis E1. De E1 blijft stappen zetten. Gister was Korbis de tegenstander waar 
ze pas nog met ruime cijfers van verloren. Maar gister ging de wedstrijd erg gelijk op en heeft VALTO nog 
een aantal keer voor gestaan. Helaas trok Korbis in de slotfase aan het langste eind, maar het geeft de E1 
vertrouwen naar volgende week! Helaas 13-11 verloren.  
VALTO E2 speelde thuis tegen Maassluis E2. VALTO speelde een goede wedstrijd, maar kon wel beter 
spelen. De bal was glad en het veld stond nog een beetje onderwater, dus er waren veel dingen die niet mee 
zaten. Maassluis had daar duidelijk meer moeite mee. Doordat de bal glad was konden we niet zo goed 
diepe ballen gooien, waar we normaal zo goed in zijn. Dus het spel werd traag en daardoor kwamen we 
moeilijk tot kansen creëren. Wel gewonnen met 5-3.  
VALTO E3 speelde thuis tegen KVS E4. Vorige wedstrijd was gelijkspel dus VALTO wist dat ze aan de bak 
moesten. Eerst kwam VALTO 0-3 achter, uiteindelijk in de tweede tien minuten kwam het team goed terug 
tot 4-3. VALTO kwam hierdoor in een goede flow en wonnen met 7-4. 
VALTO E4 speelde uit tegen Dijkvogels E2. Het was een uitstekende wedstrijd, alles ging goed. Alleen de 
laatste 10 minuten was de concentratie weg en werd er helaas aan de kant van Dijkvogels nog gescoord. 9-
7 verloren.  
VALTO E5 speelde thuis tegen RWA E4. VALTO had wederom een moeilijke wedstrijd. De tegenstander 
deed al veel doorlopen en kon door veel snelheid en strakke ballen snel aan de overkant komen. Gelukkig 
voor de E5 mocht er nog een strafworp genomen worden in de wedstrijd en die werd gescoord! Het was 
uiteindelijk 1-8 voor RWA. 
VALTO E6 speelde uit tegen ALO E3. Het was een hele spannende wedstrijd, want het ging heel erg gelijk 
op en er werden goede aanvallen gespeeld met het team. Het stond een lange tijd gelijk en uiteindelijk 
scoorde VALTO in de laatste 2 minuten de winnende 4-5.  
 
VALTO F1 speelde geen wedstrijd zaterdag en wordt een andere keer ingehaald. 
VALTO F2 speelde tegen Maassluis F1. Het bleek een lastige wedstrijd. Veel doelpunten bij Maassluis en 
weinig doelpunten bij VALTO. Helaas 15-1 verloren.  
 
 
 
 
Van de TC 

Zoals vorige week al geschreven, het begin van het nieuwe seizoen hadden we ons wel iets anders 
voorgesteld. Naast de gebruikelijke uitdagingen om de trainers en coaches op de teams rond te krijgen (we 
groeien en een aantal mensen is iets anders gaan doen binnen de club), de veld- en zaalruimte voor de 
trainingen uit te puzzelen (we groeien en de beschikbare ruimte groeit niet mee, sterker die neemt af, omdat 
we buiten ons eigen dorp steeds minder ruimte kunnen vinden – en trainen buiten het dorp voor kinderen is 
al verre van ideaal), hebben we nu ook de effecten van corona waar we mee te maken hebben. 

Dit vertaalt zich voor de club in maatregelen die we moeten nemen en iedereen (leden en supporters) daarin 
mee te krijgen, maar voor ons als TC ook in spelers die zich afmelden voor trainingen en wedstrijden. Omdat 
ze verkouden zijn en geen risico willen lopen, zich laten testen en in afwachting tot de test thuis moeten 
blijven of op andere tijden lessen krijgen, zodat ze niet op tijd kunnen zijn om te trainen of trainen te geven. 
Hoewel we tot nu toe, met heel veel regelwerk en hulp van invallers/reserves, het programma redelijk rond 
weten te krijgen, zien we om ons heen dat veel clubs dat niet redden en dat wedstrijden verplaatst worden. 
En dan besluit de herfst ook nog eens zijn intrede te doen met wind en regen. Veel regen. En dus nog meer 
wedstrijden afgelast. Het gaat nog wat worden dit seizoen. 

Soms kan er dan een team niet op de been worden gebracht en dat is vaak pas bekend op vrijdag, omdat je 
dan pas iets zeker weet. Invallers worden dan diezelfde dag nog geregeld, wat daarnaast weer gaten 
oplevert bij te fluiten wedstrijden, omdat die invaller nu juist stond ingedeeld als scheidsrechter op een 
wedstrijd. Nog meer regelwerk dus. En soms ontbreekt het dan aan tijd. En dus springt de TC dan zelf bij, 
zoals we dat ook doen als trainer en coach, omdat er anders niemand voor de groep staat. Een groep die 
vaak wel graag wil trainen, beter wil worden en beter verdient. Iets dat iedereen zich mag aantrekken en niet 
alleen het probleem van een TC hoeft te zijn. 
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Hoe zouden jullie in deze tijd kunnen helpen? Eigenlijk met een paar simpele dingen: 

• Kun je meehelpen trainen geven op één van de tijden die hieronder staan? Doe dit dan en geef aan 
wanneer je zou kunnen. Eén keer per week is vaak al voldoende en als je af en toe niet kunt 
vanwege school of werk, kijken we wat er wel kan. 

• Ben je verkouden (vanaf middelbare school) of heb je één van de andere klachten die horen bij 
corona, blijf thuis, laat je testen en geef het direct door aan je trainer/coach (of Petra bij de senioren). 
Kijk het daarbij niet te lang aan, bedenk je dat op tijd testen, ook op tijd de uitslag hebben betekend. 
Liever vrijdag de uitslag dan zaterdag. 

• Is de uitslag van je test negatief en ben je nog steeds erg verkouden? Neem ook dan je 
verantwoordelijkheid. Ook al heb je geen corona, als je iemand aansteekt kan die persoon ook 
verkouden worden. En als die persoon verkouden wordt, moet hij of zij ook thuisblijven, zich laten 
testen, met alle gevolgen van dien. 

• Sta je er op om te fluiten, kom dan gewoon. Kun je niet of wil je niet, regel dan iemand anders. 
Probeer dit niet op het overvolle bordje van de TC te leggen. En als je de vraag krijgt om te ruilen 
met fluiten, kijk dan of je kunt in plaats van standaard nee te zeggen. Laten we het samen oplossen. 

• Tenslotte, over samen gesproken, als je naar wedstrijden komt kijken of je blijft hangen na je eigen 
wedstrijd, neem afstand. Respecteer die 1,5e meter. Respecteer iemand die je er op wijst als je er 
even niet aan dacht. Als we dit samen niet kunnen volhouden, kunnen wij het als bestuur ook niet 
meer volhouden om mensen toe te laten. En dat willen we liever niet. Dat willen jullie ook liever niet. 
Dus kom op! 

Trainersbegeleiding 
Het is begonnen! 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! Afgelopen dinsdag was Lion en om kennis te 
maken en de eerste trainers te observeren. Met de zelfscan en beelden te gemaakt zijn/worden, kunnen 
jullie weer een stap maken. De gezamenlijke bijeenkomst gaan we nog plannen. Deze vinden we belangrijk, 
omdat kennisdeling tussen trainers ook erg belangrijk is, ook daar kun je van leren. 

De volgende groep is aanstaande donderdag 1 oktober aan de beurt. 

Videobeelden 
Onderdeel van de trainersbegeleiding is een stukje videoanalyse van wedstrijden. Daarnaast bieden wij via 
TeamTV de mogelijkheid om videobeelden op te zetten om ze terug te kijken en eventueel te delen met de 
spelers (vanaf de C-jeugd). Er zijn vast ouders met een camera of anders hebben wij vanuit Valto een 
camera te leen. Laat mij het weten als je er eentje nodig hebt. Alle trainers hebben een uitnodiging gehad 
voor deelname aan TeamTV. Accepteer die en je ziet naast de video-analyse-mogelijkheid nog meer, zie het 
volgende stukje over trainingsoefeningen. 

Trainingsoefeningen 
Vanuit spelenderwijs zijn er heel veel oefeningen om trainingen mee in te vullen beschikbaar. Ook deze 
staan tegenwoordig in TeamTV. Nóg een reden om de uitnodiging te accepteren en eens te kijken wat het te 
bieden heeft! Heb je als trainer geen uitnodiging gehad, dan mag je die bij mij aanvragen! 

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. 
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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. 

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 
 

03-okt za 8.15-12.00 2 Jolanda de 
Meulmeester 

Sandra Kortekaas 
 

03-okt za 11.00-14.00 1 Ellen van de Kaaij 
  

03-okt za 12.00-15.00 2 Margriet van de Berg Monique den Ouden 
 

03-okt za 15.00-18.00 2 Claudia Voorn Lisette van Vliet 
 

03-okt za 17.30-20.30 2 Valto 4 Valto 4 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: 
2/10 D5 
9/10 D6 
16/10 C1 
23/10  C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
Westrijdverslagen 
 
VALTO 2 klimt naar de 2e plaats; VALTO 1 blijft rode lantaarndrager 
 
Het nazomeren is helaas voorbij, maar gelukkig was het weer zaterdag niet zo slecht als men voorspeld had. 
Had ik vorige week nog reclame gemaakt voor onze B1, bleken zij deze week door omstandigheden niet te 
spelen. Trof ik dus wederom een leeg veld 1 aan bij aankomst. Op veld 2 was de A2 aan het spelen, wat 
getraind wordt door van Leeuwen junior. Eens gaan kijken of hij met zijn ploeg de lijn van vorige week, na de 
winst op ALO A2, kon door trekken. Deze week was Fortuna/Delta Logistiek A3 de tegenstander, wat in de 
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eerste helft steeds het initiatief had. In de rust heeft Bart de spelers nog eens de nodige tips meegegeven 
hoe het in het tweede deel beter kon. Hij kon er zelf niet meer bij zijn i.v.m. zijn verplichtingen op veld 1 en 
droeg het stokje over aan Marleen. Ook ik richtte mijn aandacht op veld 1 met af en toe een schuine blik 
richting A2. Hoewel ik de stand niet wist, was wel aan de houding van de spelers te zien dat het beter ging. 
Uiteindelijk wisten zij de achterstand om te buigen naar 16-14 winst. Prima gedaan A2!! 
Op veld 1 was VALTO 2 ook begonnen aan de wedstrijd tegen een Delftse ploeg. Fortuna/Delta Logistiek 3 
was hun tegenstander, dat met twee punten minder onder ons stond. Bij winst zouden zij dus goede zaken 
kunnen doen, maar VALTO 2 wilde aan het thuispubliek laten zien dat het verlies van vorige week in 
Nieuwekerk een incident was. Zij zouden bij winst de aansluiting houden bij de top. Na het eerste fluitsignaal 
van scheidsrechter Huisman duurde het maar liefst acht minuten voor de score door Thijs werd geopend. 
Even later tekende hij ook voor de 2-0 en wist Pieter de voorsprong uit te breiden naar 3-0. Het meegereisde 
Delftse publiek moest tot de 13e minuut wachten voor zij ingetogen konden juichen toen Fortuna voor het 
eerst de korf trof. Toen Thijs in de volgende aanval gelijk de 4-1 wist te scoren vond de Delftse coach het tijd 
voor de eerste time out. Na de time out waren zij ook gelijk weer trefzeker, maar VALTO wist de marge weer 
te herstellen. De ploegen scoorden om en om en vlak voor de rust leek het er even op dat Fortuna bij 6-5 en 
later bij 7-6 nog langszij zou komen. Wie anders dan Thijs wist VALTO weer wat lucht te geven in de slot 
fase van de eerste helft. Hij zette met zijn vijfde treffer de ruststand op 8-6. 
Na de rust was het weer even wachten op de eerste treffer, maar gelukkig was het er weer eentje voor 
VALTO. Met twee doelpunten van Lisanne O en Martijn werd de voorsprong verdubbeld, maar Fortuna vond 
het te vroeg om al op te geven. Zij deden er fysiek nog maar eens een schepje bovenop en wisten hiermee 
met twee vrije ballen en een afstandsschot bij 10-9 weer de aansluiting te krijgen. In een poging meer 
rebound te pakken maakte eerste jaars junior Jasper zijn debuut in de selectie. Er kon echter niet voorkomen 
worden dat Fortuna na 42 minuten spelen weer op gelijke hoogte wist te komen. Dit was het moment dat 
Ron opstond en het initiatief aan Lierse zijde hield. Na de 11-10 nam Ronald toch een time out om de onrust 
uit de ploeg te halen. Dit wierp zijn vruchten af en door de treffers van Thijs en Pieter had VALTO met nog 
tien minuten te gaan weer een marge van drie. 
 
Er waren echter nog tien minuten te spelen en de Delftse ploeg gaf zich nog steeds niet gewonnen. 
Scheidsrechter Huisman zou nog een roerige laatste fase voor zijn kiezen krijgen, waarin het spel er niet 
mooier op werd. VALTO hield het hoofd koel en wist de voorsprong te behouden. Het was Thijs die het 
laatste VALTO doelpunt maakte in deze chaotische slotfase. De eindstand werd echter door de gasten op 
14-12 gezet, waarmee VALTO 2 dankzij de andere uitslagen in de poule naar de 2e plaats is geklommen. 
Volgende week treft VALTO 2 de koploper in de poule Deetos Snel 3 in de strijd om de koppositie. Een 
mooie affiche voor een interessante wedstrijd welke om 13:00 uur zal beginnen op sportterrein “Vorrinklaan” 
aan de Vorrinklaan 202 in Dordrecht. 
 
VALTO 1 maakt een moeilijke periode door met nogal wat blessures in de ploeg. Zané wacht nog op haar 
knie operatie, dus die zien we voorlopig nog niet binnen de lijnen. Daarnaast is er ook nog de nodige tape 
nodig om wat enkels te stutten die in voorgaande wedstrijden voor uitvalbeurten zorgde. Het is dan ook nog 
steeds wachten op de eerste punten. Vandaag was CKV Excelsior 1 de tegenstander die vorige week met 
23-11 een flink pak slaag had gekregen van HKC 1. VALTO had in de seizoensopener de schade meer 
weten te beperken, maar sindsdien zijn er wel wat dingen gebeurd. Ondanks dat Frank deze week 
aangepast getraind had na zijn opgelopen blessure vorige week, startte hij in de eerste aanval. Al in de 
eerste minuut had het arbitrale duo Fuchs en Berkhout een stip toegekend aan de gasten na een overtreding 
die alleen zij gezien hebben. De eerste aanval wist in de volgende minuten geen vuist te maken, waardoor 
de verdediging lang onder druk stond. Zij bezweken na zes minuten, waardoor VALTO al snel in de 
achtervolging moest. Bij de vakwisseling verliet Frank het veld en nam Ruben zijn plaats in. Het 
verdedigingsvak wist makkelijker de korf te vinden en wist door de treffers van Bart en Maaike de 
achterstand binnen drie minuten te egaliseren. De gasten wisten echter in de volgende vijf minuten hun 
voorsprong weer te herstellen door twee wel heel snel gegeven vrije ballen te scoren. Wederom was het de 
verdediging die deze achterstand wist te herstellen. Binnen een minuut stonden zij weer in de verdediging 
door treffers van Maaike en Romeé. Het thuis publiek moest echter wederom toezien dat de gasten weer 
aan de goede kant van de score kwamen en ging VALTO aan de laatste tien minuten tot de rust beginnen 
met een 4-6 achterstand. Deze keer zat het ook bij de verdediging even niet mee en konden de gasten met 
nog vijf minuten op de klok de 4-7 tussenstand op het bord zetten. 
 
Ook VALTO mocht zowaar een keer op de stip gaan staan en wel voor een strafworp, nadat Maaike met een 
overtreding gestopt was. Deze maakte zij natuurlijk gewoon en was het nog drie minuten spannend of 
VALTO nog voor de rust op gelijke hoogte kon komen. De aanval had het echter heel moeilijk vandaag en in 
de dying seconds was het zelfs Excelsior die van onder de korf nog een bal door de korf wist te wurmen. 
Mark zal niet tevreden geweest zijn met deze 5-8 achterstand bij rust, dus moest het in de tweede helft 
beter. Frank kwam weer binnen de lijnen in de aanval en wist in de eerste minuut doel te treffen. Romeé 
zorgden niet veel later weer voor de aansluiting, maar de gasten wisten hun voorsprong weer te herstellen.  
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Toen Frank en Bart weer voor de aansluiting zorgden bij 9-10 riep de Delftse coach zijn spelers naar de 
kant. Met nog iets meer dan een kwart te spelen moest VALTO toch in staat zijn om het tij te keren, maar 
helaas waren het weer de gasten die als eerste scoorden. Toch stond er halverwege de tweede helft door de 
treffers van Sheila en Frank ineens weer een gelijke stand op het bord. De duels werden nu pittiger en het 
arbitrale duo raakte af en toe toch wel het overzicht kwijt. VALTO had in deze fase weinig geluk met het 
afronden van kansen. Veel doelpogingen die ik al wilde opschrijven draaide weer uit de korf. Gelukkig deed 
de verdediging wat er van hen verwacht werd, maar als je zoveel kansen onbenut laat geef je de 
tegenstander alleen maar zicht op een goed resultaat. Na zeven doelpuntloze minuten waren het dan ook de 
gasten die weer op voorsprong kwamen. Romeé wist dit in dezelfde minuut weer te egaliseren, maar toen 
stonden er nog zeven minuten op de klok. Zeven lange minuten en, gezien de moeite waarmee de korf 
gevonden werd, werd wel duidelijk dat de ploeg die als eerste scoorde wel eens de winst zou pakken. Dit 
begrepen beide ploegen, wat ook in deze wedstrijd voor een chaotische slotfase zorgde. Het waren 
uiteindelijk de gasten die twee minuten voor het einde weer op voorsprong kwamen. De laatste twee minuten 
zouden zij geen schot meer lossen op de korf, maar daar zag het arbitrale duo geen kwaad in. Door dan 
maar met een overtreding een vrije bal te forceren in een poging de bal te bemachtigen, hielp ons ook niet. 
De gasten gingen direct in discussie met de scheidsrechter die intussen zijn klokje gewoon liet doorlopen. 
Daarop nog eens een discussie over een wel of niet aangekondigde time out en de tijd was op. Excelsior 
mocht de vrije bal nog nemen, waarna de scheidsrechter floot voor einde wedstrijd. Komende week zal er 
hard gewerkt moeten worden om volgende week het vizier op scherp te hebben staan. Dan reist het 
vlaggenschip af naar St. Laurens bij Middelburg om het op te nemen tegen de mede rode lantaarndrager 
ONDO 1. Dit is al vroeg in het seizoen een degradatie kraker en ook nog eens ver van huis. Om 15:50 uur 
zal het startsein klinken van deze wedstrijd op Sportpark “De Brigge” aan de Leliendaalseweg 202 in 
Middelburg. Spelers van VALTO 2 kunnen, gezien het tijdstip van hun eigen wedstrijd, nooit bij aanvang van 
de wedstrijd aanwezig zijn, dus zullen er weer keuzes gemaakt moeten worden. Vorig seizoen waren we met 
zes supporters aanwezig bij deze wedstrijd. Ik stel voor om dit seizoen de verdubbellaar in te zetten. 
 
      Graag tot volgende week, Arno 
 
 
 
 
RWA C2 – VALTO C2 
Zaterdag 26 september kwam de regen met bakken uit de lucht. Maar de C2 had super veel zin in de 
wedstrijd. We reden vlot met elkaar naar Poortugaal. Na een praatje van Pieter en Romee, begon de C2 aan 
de opwarming in de regen. Frank en Danique waren er bij voor de wissels. 
Al vroeg in de wedstrijd scoorde Rosanne 0-1. RWA trok alles uit de kast voor een gelijkmaker. De 
verdediging van VALTO had het zwaar! Zo werd het 1-1…2-1…3-1…4-1… RWA deed het goed. Maar 
VALTO ook! De ballen wilden er niet in. Na de rust en na wat wissels, scoorde Dieuwertje 4-2 ! VALTO 
speelde goed, maar het weer en die natte bal "#$ …het zat niet mee. RWA maakte 5-2 en toen kwam 
VALTO nog even terug met een schot van Frenk en een van Michel. Ook al is de eindstand: 5-4 verloren, de 
C2 kan toch terugkijken op een goede wedstrijd met weer veel leermomentjes %&'( 
       Groeten van Michel en Willemieke 
 
 
 
 
VALTO D5 – DUNAS D4 
Na een nacht van een eerste herfststorm en veel regen in de ochtend mocht VALTO D5 gelukkig in de 
stralende zon spelen tegen de nummer 3 Dunas D4. 
Met Steven, Jens, Michelle, Nora, Zipporah, Lizzie, Senna, Tiffany in de basis en Alice als wissel begonnen 
ze fel aan de wedstrijd. Er werd kort verdedigd en regelmatig werden de ballen van Dunas in de lucht 
weggeslagen. Er werd al snel gezocht naar 1 / 2'tjes en Steven opende als eerste de score. Nora volgde met 
de 2-0. Nadat Lizzie zelf een aanval opzette werd de bal uit haar handen geblokt en kreeg ze een strafworp 
die helaas werd gemist. Nora wist later alsnog de ruststand op 3-0 te zetten. 
In de rust kwam Alice in de plaats voor Michelle. Alice beloonde de invalbeurt met een 1 / 2'tje die ze netjes 
afmaakte, 4-0. Zipporah kreeg nog een strafworp mee maar helaas kon ze dit niet afmaken. Dit was het 
moment voor Dunas om gas te geven waardoor ze terugkwamen tot 4-2. Na wat aanwijzingen van de 
coaches Mandy en Sanne begon VALTO weer scherper te verdedigen. Sterker nog, na een verdedigend 
blok van Zipporah liep haar tegenstander pardoes tegen de paal op. Lizzie wist opnieuw een 1 / 2'tje te 
starten en zag ditmaal haar inzet wel beloond en bepaalde de eindstand op 5-2. 
"We speelden vandaag lekker snel en waren fel met verdedigen, mijn tegenstander duwde mij de hele tijd 
maar ik liet me niet wegzetten", aldus Zipporah in een reactie na de wedstrijd. Volgende week staat de 
nummer 1 Ondo D6 op het programma, weet VALTO deze wedstrijd te winnen komen ze op gelijke hoogte in 
punten. 
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VALTO E1 
Zaterdag 26 september, de vooruitzichten waren nat en dat klopte ook, want tijdens de heenreis naar 
Waddinxveen kwam het af en toe met bakken naar beneden. Dit drukte de stemming niet, want er werd 
vrolijk gekletst in de auto. En zowaar, we kwamen aan bij Korbis en de zon brak door.  
De dames en heer moesten het eerste kwartier even warm worden en op gang komen, maar ze konden de 
druk van Korbis goed weerstaan en het ging vanaf het begin af aan gelijk op. Dit bleef heel de wedstrijd 
eigenlijk zo. Helaas kregen we de laatste minuten toch nog twee punten tegen en lukte het niet meer om dit 
voor het eindsignaal in te halen. Dit was de eerste wedstrijd dat het team helemaal uit eigen mensen 
bestond. Er werd goed samengespeeld en we werden steeds fanatieker maar helaas dus geen winst, maar 
wel een hele goede wedstrijd gespeeld door de E1! Eindstand 13-11. 
 
      Groeten, Paul 
 
 
 
VALTO E6 
De drie overgebleven meiden van de E6 mochten zaterdag naar Den Haag om tegen ALO te spelen. 
Gelukkig wilde Lizzy uit de E3 invallen en dat terwijl ze haar eigen wedstrijd daarvoor af moest zeggen!! 
Toen ze zich nog aan het voorbereiden waren in de kleedkamer kwam de regen nog met bakken uit de 
hemel, maar toen ze het veld op gingen was het droog en later brak ook de zon nog door. Letterlijk én 
figuurlijk, want wat stonden ze goed te spelen! Lizzy scoorde de eerste 2 punten waarna ALO weer snel 
zorgde voor een gelijke stand. Na de rust zorgde Sanne met een mooi schot voor een 3-4 voorsprong. Dat 
liet ALO niet op zich zitten waarna het weer 4-4 werd. Het was superspannend tot aan het eind met heel veel 
schotkansen voor iedereen en gelukkig maakte Lizzy er vlak voor het eindsignaal 4-5 van. Wauw, wat was 
het een leuke wedstrijd! Lizzy bedankt voor het invallen, de meiden hebben veel van je geleerd! 
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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


