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Techniek staat voor iets 
 
Techniek is zeg maar écht mijn ding. Al in mijn vroege jeugd, had ik een fascinatie voor alles wat elektronica 
bevatte. Later is dat vooral de programmatuur geworden, de software, de logica. Inmiddels begeleid ik 
digitale projecten, maar die met de technisch grootste uitdaging vind ik altijd nog het leukst. Niet vreemd dus 
dat ik uitkeek naar mijn stage bij de Technische Commissie (TC). Het geheel van logica, systemen en vooral 
aansturing en begeleiding op technisch gebied, maken deze commissie het hart van de sportieve kant 
binnen VALTO. 
 
Het is geen kleine club mensen. Een groep van niet minder dan acht gedreven leden zorgt er voor dat het 
technisch beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Denk daarbij aan trainingen, trainers, coaches, wedstrijden, 
scheidsrechters, opleidingen, indelingen, coördinatie en ik kan nog wel even doorgaan. Daarbij hebben ze te 
maken met vele partijen, zoals de leden, de ouders, de trainers en coaches, maar ook andere verenigingen, 
de korfbalbond, het bestuur, etc. Een echte spin in het korfbalweb bij VALTO dus. 
 
Wat me opvalt is dat dit echt een team is. In mijn vorige stukje heb je kunnen lezen dat dit enorm belangrijk 
is. Je moet elkaar kunnen aanvoelen, kunnen samenwerken, ook kritisch naar elkaar moeten kunnen zijn, 
maar altijd met hetzelfde doel voor ogen: VALTO op sportief gebied beter maken. Een stukje bijdragen aan 
onze stip op de horizon, het zorgen dat onze club dé sportvereniging van het Westland wordt, is en blijft. 
 
Het mooie is, dat het over de grote lijnen gaat, maar tegelijkertijd ook over ogenschijnlijk kleine zaken. Eén 
daarvan is het douchen na het sporten. Het lijkt een kleinigheid, maar bij VALTO vinden we dit wel 
belangrijk. Ook op jonge leeftijd. Het gaat daarbij om een stukje gezondheid en hygiëne. Toegegeven, het 
kan best spannend zijn. Maar, het hoort bij het sporten en door de jeugd al vanaf het begin te stimuleren om 
dit na de wedstrijd en bij voorkeur ook na de training te doen, nemen we een drempel voor later al vroeg 
weg. 
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Iets wat onlosmakelijk met techniek is verbonden, is innovatie. Op dat gebied probeert VALTO het nodige te 
doen en ook daar is de TC mee bezig. Innovatie is vooruitgang en als club willen we graag voorop lopen in 
plaats van achterblijven. Mede daarom hebben we bijvoorbeeld de samenwerking met AdFysio, beschikken 
we over video opname- en analyseapparatuur en nemen we het opleiden van onze opleiders serieus door 
trainersavonden te organiseren. Voor volgende week staat er zelfs één gepland waarbij André Kuipers te 
gast is, een zeer bekend en vooral goed korfbalinternational, waar we volgens mij veel van kunnen leren. En 
dat is goed, want techniek is minstens het halve werk! 
 
      Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Uitslagen zaterdag 5 september 2015 

 Victum / War Child 1 - VALTO 1 21 - 13 
Victum / War Child 2 - VALTO 2 16 - 11 
Vlaardingen 3 - VALTO 3 11 -   8 
VALTO 4 - DES 5 10 -   4 
VALTO 5 - Avanti 6 4 -   6 
GKV 5 - VALTO 8 13 -   7 
VALTO 6 - Excelsior 5 7 -   7 
Fortuna / Delta Logistiek A2 - VALTO A1 10 -   6 
KZ Danaiden A4 - VALTO A2 6 - 15 
Nieuwerkerk B1 - VALTO B1 7 -   7 
ALO B2 - VALTO B2 1 -   6 
Excelsior B3 - VALTO B3 2 -   7 
VALTO C1 - Weidevogels C1 8 -   7 
VALTO C2 - ONDO C3 2 -   0 
VALTO C3 - ALO C2 6 -   2 
VALTO D1 - Maassluis D1 3 -   4 
VALTO D2 - ODO D1 1 -   7 
Avanti D5 - VALTO D3 1 -   5 
VEO D3 - VALTO D4 2 - 14 
Avanti D6 - VALTO D5 0 -   8 
KVS / Maritiem E1 - VALTO E1 10 - 12 
Fortuna / Delta Logistiek E2 - VALTO E2 5 - 13 
Fortuna / Delta Logistiek E3 - VALTO E3 4 -   2 
Futura E1 - VALTO E4 7 -   8 
ONDO E6 - VALTO E5 1 -   8 
VALTO E6 - ODO E2 1 -   3 
VALTO E8 - Fortuna / Delta Logistiek E7 1 -   5 
VALTO E7 - Fortuna / Delta Logistiek E8 3 -   1 
VALTO F1 - ODO F1 16 -   1 
VALTO F2 - ODO F2 11 -   3 

 

 
 
Nabeschouwing senioren zaterdag 5 september 
VALTO 1 wist de goede seizoenstart geen goed vervolg te geven. In Houten werd er met 21-13 verloren van 
Victum. 
VALTO 2 ging ook ten onder tegen Victum. De ploeg blijft na een 16-11 nederlaag staan op twee punten, 
vorige week behaald tegen Tilburg. 
VALTO 3 trad in Vlaardingen aan tegen het 3e team van Vlaardingen. Ook het 3e kon het niet bolwerken en 
blijft zodoende vooralsnog puntloos. 
VALTO 4 trad thuis aan tegen DES en won met 10-4. Dit betekent dat het vierde nog zonder puntverlies is 
na twee competitierondes.  
VALTO 5 verloor in een wedstrijd waar de doelpunten schaars waren. Uiteindelijk werd het na een  
1-5 ruststand 4-6 in het voordeel van de ploeg uit Pijnacker. 
VALTO 6 wist in de thuiswedstrijd tegen Excelsior een punt uit het vuur te slepen. Het werd 7-7, waardoor 
het jonge 6e het eerste punt van dit nog prille seizoen mocht bijschrijven. 
VALTO 7 speelde niet. Het 7e mag aanstaande woensdag de inhaalwedstrijd spelen tegen Fiks.  
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VALTO 8 verloor op het Haagse gras van GKV. Het was voor het 8e de eerste wedstrijd van het seizoen. De ploeg is dus 
nog zonder punten, maar krijgt nog  voldoende kansen om hier verandering in te brengen. 
VALTO A1 wist na de winst van vorige week tegen Maassluis, dit kunstje niet te herhalen. In Delft ging de ploeg ten 
onder tegen Fortuna A2.  
VALTO A2 boekte een zeer overtuigende overwinning. In Leiden werden de junioren van KZ Danaïden met maar liefst 
5-16 verslagen. 
VALTO B1 speelde uit tegen Nieuwerkerk B1. Door de vele regen en de blauw/gele bal, was het lastig spelen. VALTO 
B1 speelde een mindere wedstrijd dan vorige week, maar bleef mentaal wel een stuk sterker. De eerste helft ging gelijk 
op en met de rust stond het 2-2. In de 2e helft had Nieuwerkerk het betere spel en nam verdiend een voorsprong. Onrust 
bij Nieuwerkerk, gemopper op elkaar en op de scheidsrechter gaf VALTO de gelegenheid om de stand vlak voor tijd nog 
gelijk te trekken, eindstand 7-7. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Oranje Wit B1. 
VALTO B2 speelde uit tegen ALO B2. VALTO B2 speelde een goede wedstrijd, waarin hard gewerkt werd. Tips en trucs, 
geleerd in de training, werden goed uitgevoerd en zo werd er verdiend gewonnen, 1-6. Na twee gewonnen wedstrijden 
staat de B2 met vier punten bovenaan in de poule, gevolgd door DES B1, die drie punten heeft. A.s. zaterdag speelt de 
B2 thuis tegen DES B1. 
VALTO B3 speelde uit tegen Excelsior B3. Dit keer een wat makkelijkere tegenstander dan vorige week, of speelde de 
B3 gewoon een betere wedstrijd. In ieder geval werd er dit keer vrij makkelijk gewonnen, 2-7. A.s. zaterdag heeft de B3 
al een vrije zaterdag. De week er na op 19 september spelen ze uit tegen Avanti B7, een ploeg waar gezien de stand 
ook weer punten tegen gepakt moeten kunnen worden. 
VALTO C1 speelde thuis tegen Weidevogels C1. VALTO C1 ging goed van start en liep uit naar een 5-1 voorsprong. 
Hierna wilde het evenniet zo lukken en kwam Weidevogels weer helemaal weer terug in de wedstrijd, 5-4 ruststand. Na 
rust kwam Weidevogels zelfs op een voorsprong, 5-6. Hierna herpakte VALTO zich en wist weer op een voorsprong te 
komen en sleepte uiteindelijk de overwinning uit het vuur, 8-7. Van de week oefenen op strafworpen, want vier van de vijf 
werden gemist! A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen KVS C1, die ook allebei haar wedstrijden wist te winnen. 
VALTO C2 speelde thuis tegen ONDO C3. Op het oefentoernooi bij Excelsior had de C2 het nog erg lastig tegen deze 
ploeg. Dit keer ging het een stuk beter: met een hoog baltempo werd een leuke pot neergezet en werd er uiteindelijk 
verdiend gewonnen, 2-0. Helaas niet zoveel doelpunten, dus van de week oefenen op het afmaken van de kansen. A.s. 
zaterdag speelt de C2 uit tegen DES C2.    
VALTO C3 speelde thuis tegen ALO C2. De C3 speelde weer een prima wedstrijd, waarbij met name het eerste 
aanvalsvak erg goed speelde. Bij het tweede aanvalsvak mag er meer bewogen worden en kan de passing nog een stuk 
beter. Verdedigend werd het door beide vakken prima dicht gehouden. Uiteindelijk werd er met 6-2 gewonnen. A.s. 
zaterdag speelt de C3 uit tegen Fortuna C4 en wordt er gestreden om de koppositie in de poule. Beide ploegen wisten 
tot nu toe hun twee wedstrijden te winnen, dus dat zal spannend worden! 
VALTO D1 speelde thuis tegen Maassluis D1. VALTO D1 ging goed van start, maar wist dit niet de hele eerste helft vol 
te houden. Door de vermoeidheid werden er veel fouten gemaakt en zo stond het met rust 3-3 en kon de wedstrijd nog 
alle kanten op. In de 2e helft had VALTO wel redelijk wat kansen, maar wist het niet meer te scoren. Maassluis deed dit 
helaas nog wel een keertje, waardoor er met 3-4 verloren werd. Aandachtspunten: conditioneel en voorverdedigend 
moet het beter! A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen Albatros D1, die beide wedstrijden tot nu toe wist te winnen. 
VALTO D2 speelde thuis tegen ODO D1. De D2 speelt in de 1e klasse en komt daar pittige tegenstanders tegen. ODO 
D1 was ook duidelijk een stapje verder dan onze D2. Hierdoor was het al moeilijk om de bal rond te spelen, laat staan 
om tot kansen te komen. Dat is natuurlijk niet zo leuk, maar het is wel belangrijk om er met elkaar voor te blijven gaan, 
want je leert er wel van om tegen sterkere tegenstanders te spelen! Uiteindelijk werd er met 1-7 verloren. A.s. zaterdag 
speelt de D2 thuis tegen DES D1. 
VALTO D3 speelde uit tegen Avanti D5. In de zeikregen en op gras, werd het een zwaar potje korfbal. Ook dit keer 
kregen de kinderen weer technische opdrachten mee: buitenste hand gooien, schieten als je kan schieten, op één been 
schieten, voorverdedigen en inzet tonen. Dit alles werd weer prima uitgevoerd en na een 0-4 ruststand werd er 
uiteindelijk met 1-5 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen de andere koploper in de poule: DKC D1. Dit zal 
een pittig potje worden, want DKC wist tot nu toe te winnen met overtuigende uitslagen (25-1 en 20-1). 
VALTO D4 speelde uit tegen VEO D3. Ook de D4 speelde in de stromende regen en daarom was de opdracht ook 
kleine stukjes gooien en goed vangen, want de bal werd natuurlijk glad. Het baltempo lag lekker hoog en de 
tegenstanders konden dit niet volgen. Door vooral de simpele kansen op te zoeken, werd de tegenstander makkelijk aan 
de kant gezet. Ook de diepe ballen lukte prima, want daar kwamen mooie acties uit. Dit keer gelukkig ook veel dames 
doelpunten en hoe harder het ging regenen, hoe beter het spel leek te gaan. Er was wat verwarring over de stand, dus 
de doelpunten moesten even nageteld worden en toen kwam er toch 2-14 op het formulier te staan. A.s. zaterdag speelt 
de D4 thuis tegen ONDO D4. Een belangrijke wedstrijd om de koppositie te verstevigen. 
VALTO D5 speelde uit tegen Avanti D6. Ook de D5 mocht op gras spelen en dat is met het natte weer toch nog weer 
een stuk lastiger. De D5 leek er echter niet zoveel last van te hebben, want er werd toch een prima score neergezet. 
Maar liefst een 0-8 overwinning! A.s. zaterdag is de D5 vrij en op zaterdag 19 september speelt de D5 uit tegen 
Dijkvogels D2. Er zal dan gestreden worden om de koppositie in de poule, want beide ploegen hebben tot nu toe vier 
punten behaald. 
VALTO E1 ging op bezoek bij KVS E1. De hele wedstrijd wist KVS voorsprong te houden, tot een tussenstand van 9-8. 
Toen wist VALTO met 9-9 langszij te komen en de wedstrijd om te buigen naar een 10-12 overwinning! Heel knap 
doorgezet. 
VALTO E2 ging samen met VALTO E3 op bezoek bij Fortuna in Delft. De E2 had het zwaar tegen de E2 van Fortuna. Er 
werd met 13-5 verloren maar er stond wel en trotse coach langs de kant bij VALTO, die de E2 hele goede dingen heeft 
zien doen!  
VALTO E3 had twee invallers nodig om het team compleet te maken. Gelukkig pakte dit wel goed uit en won de E3 met 
2-4 van Fortuna E3. 
VALTO E4 speelde tegen Futura E1. Een spannende en gelijkopgaande wedstrijd. Eigenlijk zegt de uitslag genoeg 7-8 
in het voordeel van VALTO.  
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VALTO E5 speelde wederom een goede wedstrijd. Er werd goed samen gespeeld en er werden mooie 
doelpunten gescoord. Er werd met 1-8 gewonnen van ONDO E6. 
VALTO E6 speelde thuis tegen ODO E2. Hoewel er goed gespeeld werd, lukte het helaas maar om 1 
doelpunt te scoren. ODO maakte er 3 waardoor zij er met de winst vanddor gingen. 
VALTO E7 speelde thuis tegen Fortuna E8. VALTO was net dat stapje feller dan vorige week. De hele 
wedstrijd ging het gelijk op maar de E7 bleef vechten waardoor er uiteindelijk netjes met 3-1 geworden werd. 
VALTO E8 speelde ook beter dan vorige week. Het lukte hen alleen niet om de kansen die ze kregen om te 
zetten in doelpunten. Daardoor werd er helaas met 1-5 verloren van Fortuna terwijl er echt meer in had 
gezeten. Jammer! 
VALTO F1 speelde thuis tegen ODO F1. Onze F1 was duidelijk een hele maat te groot voor onze buren. Er 
werd zo ruim gewonnen dat coach Nikki in de rust opdrachten meegaf aan het team om moeilijkere dingen 
te proberen in de wedstrijd. Uiteindelijk werd de stand 16-1 voor VALTO.  
VALTO F2 speelde tegen ODO en wel tegen hun F2. Ook hier was de tegenstand niet groot genoeg om het 
onze F2 moeilijk te maken. Er werd met 11-3 gewonnen. Heel knap gedaan! 
 
Met ingang van dit seizoen is het wedstrijdsecretariaat overgenomen door Thom Voskamp. 
Afmeldingen kunnen naar wsv@ckv.valto.nl of bij spoed naar 06 - 13 23 51 55. 
 
 
Woensdag 9 september 2015 
20:00 1676 VALTO 7 - Fiks 6 De Zwet in De Lier  (40*20) Martin Boekestijn 

 
 
Opstelling 9 september 
VALTO 7 Aanwezig: 19.30 uur 
Dames:  Petra J., Marije D., Marleen S, Ryanne B, Mandy B (?) 
Heren:  Jelle, Frank, Ruud, Vincent, Jesper 
 
 
 
Zaterdag 12 september 2015 
16:00 399 VALTO 1 - DES 1 De Zwet in De Lier  Michel Baart 

14:15 3022 VALTO 2 - DES 2 De Zwet in De Lier  R. Dekker 

13:00 3008 VALTO 3 - Nikantes 2 De Zwet in De Lier  G. Auwerda 

13:00 3070 GKV 4 - VALTO 4 Bezuidenhoutseweg Den Haag  (gras)  
17:00 3066 Achilles 5 - VALTO 5 Pomonaplein in Den Haag  (60*30) R. Knuist 

11:00 2098 VEO 5 - VALTO 8 Westvliet in Voorburg  (60*30)  
15:45 1491 VALTO 6 - Fiks 5 De Zwet in De Lier  Jeroen Voskamp 

12:15 6563 VALTO A1 - Avanti A1 De Zwet in De Lier  J. van Velzen 

12:45 433 VEO A3 - VALTO A2 Westvliet in Voorburg  (60*30)  
11:00 7965 VALTO B1-Oranje Wit B1 De Zwet in De Lier  P. Pijper 

14:30 1648 VALTO B2 - DES B1 De Zwet in De Lier  Thijs Dijkstra 

10:00 8804 KVS C1 - VALTO C1 Cas van Dijkpark Scheveninn  (40*20)  
10:00 3406 DES C2 - VALTO C2 Biesland in Delft   
11:15 2984 Fortuna  C4 - VALTO C3 Kruithuisweg-Oost in Delft  (40*20)  
09:15 9104 Albatros D1 - VALTO D1 Develstein in Zwijndrecht  (40*20) J. Holleman 

10:00 3452 VALTO D2 - DES D1 De Zwet in De Lier  Steven Vijverberg 

11:00 3094 VALTO D3 - DKC D1 De Zwet in De Lier  Kees Verkade 

12:00 2761 VALTO D4 - ONDO D4 De Zwet in De Lier  Lisanne Onck 

10:00 395 VALTO E1-Die Haghe E1 De Zwet in De Lier  Luuk Staalduine 

09:00 154 VALTO E2 - ONDO E2 De Zwet in De Lier  Marja de Jong 

10:00 3265 VALTO E3 - Achilles E2 De Zwet in De Lier  Denise Herbert 

09:00 507 VALTO E4 - Avanti E8 De Zwet in De Lier  Lisa de Rijcke 

10:00 490 VEO E1 - VALTO E5 Westvliet in Voorburg  (60*30)  
09:00 149 VALTO E6 - DES E2 De Zwet in De Lier  Maaike Ridder 

09:00 3263 VALTO E8 - Excelsior E2 De Zwet in De Lier  Rick van Dasler 

09:00 57 VALTO E7 - ODO E3 De Zwet in De Lier  Rosalie Prins 

10:00 548 VALTO F1 - DES F1 De Zwet in De Lier  Alex Kok 

09:00 993 VALTO F2 - Avanti F2 De Zwet in De Lier  Lisa Staalduine 
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Opstellingen 12 september 
VALTO 1 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Ellen, Judith, Naomi, Manon 
Heren:  Frank, Niels K, Rob, Bart 
 
VALTO 2 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne 
Heren:  Niels L, Laurens, Pieter, Ruben K, Kees 
 
VALTO 3 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy 
Heren:  Steven, Michiel, Dennis, Jeroen 
 
VALTO 4 Vertrek: 12.00 uur  
Dames: Lisa van S., Petra D., Laura H, Anne-Roos, Lisa R (?) 
Heren:  Laurens M., Roland,  Thomas Ris, Ruben L, Luuk  
 
VALTO 5 Vertrek: 16.00 uur 
Dames: Nia, Esther, Annemiek, Sharon, Ilse 
Heren:  Marco B, Hans, Mark, Arnold, Frank P? 
 
VALTO 6 Aanwezig: 15.00 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Marije D. (?) 
Heren:  Vincent, Laurens E., Jesper, Bart V, Nick, Wouter 
 
VALTO 7 VRIJ 
 
VALTO 8 Vertrek: 10.00 uur  
Dames: Helma, Leonie, Fiona, Marleen S, Rosanne (1e helft) 
Heren:  Martin B, Michiel B, Arie, Bart M, Peter 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
De jeugd! 
Afgelopen zaterdag was het prettiger om naar de jeugd te kijken dan naar 
de senioren. Daar waar de senioren (en A1) het bijna allemaal lieten liggen, was de jeugd lekker op dreef. 
De doelpunten vlogen om de oren en vrijwel alle wedstrijden werden gewonnen. Helaas hoorde onze 
hoofdklasser D1 daar niet bij…. Wel goed gedaan jeugd van Vatlo. 
 
Leren van een prof? 
Op 12 september is de eerste avond voor trainers en coaches gepland. Alle trainers en coaches bij VALTO 
worden om 19:30 in de Villa verwacht. Te gast is Andre Kuipers (kijk even op 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ ). Andre is één van Nederlands beroemdste korfballers. Dat 
wil je niet missen! 
 
 
Video analyse, ook van jouw wedstrijd? 
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend 
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem 
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt. 
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Video-crew 

Dag Video’ers 
12-9  VALTO 1- Des 1 (15:45 aanwezig): B3 

VALTO 3 – Nikantes 2 (12:45 aanwezig): B3 
26-9 VALTO 1 – Pernix 1 (15:45 aanwezig): B1 

VALTO 2 – Pernix 2 ( 14:00 aanwezig): B1 
3-10 VALTO 1 – Telstar 1 (15:45 aanwezig): B2 

VALTO 3 – Dijkvogels 3 ( 12:30 aanwezig): B2 
Overige teams op afspraak en zelf camara bediening regelen. 
 
 
Top trainers VALTO 6/7/8 
Week vd maand Trainer 

1e  Jeroen Voskamp 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Dennis Voskamp 
5e  Johan van der Meer 

 
Helaas 
Helaas hebben Ruben H en Martijn D hun plek in District team U17 niet weten te bereiken. Jammer mannen. 
We gaan laten zien dat die keuze niet terecht was! 
 
Oefenen zaal 
Om vast rekening mee te houden: 
Dag of Week Activiteit 

Di 20 oktober Trainen voor A1/B1/C1/D1 en selectie 
Do 22 oktober Trainen of spelen voor deze teams 

Zaterdag 24-10 Oefenen voor A1/B1/C1/D1/selectie 
Maandag 26-10 Haagse Korfbaldagen voor A1 en VALTO 1 
Zaterdag 31-10 ALL-DAY-VALTO 

Oefenen voor alle VALTO teams 
 
 
Herhaling van berichten 
Aanpassing poule VALTO A2 
Door terugtrekking van Veo A3 zijn er 2 poules samengevoegd en speelt A2 nu in een poule van 7 ploegen. 
De wedstrijden van afgelopen zaterdag (net gewonnen van ONDO !) tellen gewoon mee. 
 
Nieuwe spelregels 
De KNKV heeft een aantal nieuwe regels ingevoerd. De twee meest opvallende zijn: 
 
Bij spelhervattingen: De nemer van de spelhervatting mag niet actief of passief gehinderd worden. Actief 
hinderen mocht al helemaal niet. Passief hinderen (in de weg staan) mag nu alleen als minstens een 
armlengte afstand wordt aangehouden. Bestraffing met een vrije bal in datzelfde vak. 
 
In F: Kort gezegd komt het er op neer dat een speler na zijn eigen schot niet direct na het afvangen weer 
mag schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst overspelen naar een medespeler. 
Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag diegene wel meteen schieten.  
 
Wedstrijden fluiten – Jij bent er toch wel? 
Dit eerste weekend waren er al gelijk wat issues met de noodzakelijke scheidsrechters. Voor VALTO 3 en 
VALTO A1 kwam de bondsscheidsrechter niet. Gelukkig waren Jan Korteland en Pierre van Venetien bereid! 
Hartelijk dank heren (en bedankt dat we weer 2 vinkjes achter ons lijstje van wedstrijden mogen zetten). Als 
scheidsrechters niet komen dan is dat heel vervelend. Helemaal als dat mensen van onze eigen club zijn. 
Deze week misten 2 van ons eigen leden hun fluitbeurt. En dat zonder vervanging te regelen. Dat kan echt 
niet! Graag allemaal je verantwoordelijkheid hierbij nemen! 
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Schotklok voor VALTO B1 
Onze B1 speelt in de zaal dusdanig hoog dat zij ook gebruik moeten maken van de schotklok. Elke 
thuiswedstrijd (dus 7 keer per seizoen) moeten we die schotklok gaan gebruiken. Hiervoor zijn we op zoek 
naar 6 personen (2 groepjes van 3) die het leuk vinden die schotklok te bedienen. Het is niet moeilijk, maar 
er is wel een korte (één avondje) cursus nodig. Die gaan we regelen natuurlijk. Misschien leuk voor de 
ouders van B1? Maar anderen ook van harte welkom! Meld je ajb aan bij ondergetekende. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
De Grote Club Actie komt er weer aan! 
Ook dit jaar doen we als VALTO weer mee aan de Grote Club Actie. Dit is een landelijke loterij, waarmee we 
voor onze vereniging een leuk bedrag mee kunnen binnen halen. En dat is tenslotte nodig om ‘De leukste 
vereniging van het Westland’ financieel gezond te houden. 
 
De opzet is als volgt 
Op 11 september krijgen de coaches van de teams uit de C, D en E de loten uitgereikt met flyers waarop de 
uitleg staat. De coaches geven ieder kind uit het team 10 loten en een flyer. De loten kosten € 3 euro per 
stuk, waarvan VALTO € 2,40 krijgt. 
 
De kinderen mogen de loten vervolgens verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren, juffen en 
meesters etc. De bedoeling is om de loten binnen 1 week te verkopen. De coaches kijken na 1 week of er 
nog loten over zijn en kunnen die binnen het team herverdelen. Zodra alle loten binnen het team verkocht 
zijn geeft de coach dit door aan ons en krijgt het team met z’n allen een consumptie in de Villa! Des te meer 
reden om dus snel klaar te zijn! 
Het geld van de 10 loten (€ 30,=) lever je dus in bij de coach en als die alles verzameld heeft levert die dat in 
bij ons. Dat inleveren staat gepland op dinsdagavond 29/9. 
 
In totaal zijn er dan 1100 loten verkocht, dus dat zou een hele mooie opbrengst zijn.  
Wij gaan er voor! 
 
     Chantal van Kester, Wouter Koornneef en Hans Ridder 
 
 
Basiscursus EHBO 
Op maandag 14 september a.s. begint bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) een basiscursus 
E.H.B.O. Deze vindt plaats in zalencomplex ’t Centrum, Hoofdstraat 100 in De Lier. De cursus  bestaat uit 6 
avonden van ongeveer 3 uur. Hierbij is het examen niet inbegrepen. 
 
In de cursus leren de deelnemers wat te doen bij lichte verwondingen, verstikking, verstuiking, botbreuken, 
verbranding, shock, epilepsie etc etc. Ook reanimeren en bediening van de AED wordt behandeld. De 
kosten van de cursus bedragen € 200,00 dit is incl. cursus materiaal + examengeld. 
 
Eerder dit jaar is er een bericht geweest met de vraag naar interesse voor deelname. Mocht er binnen 
VALTO nog steeds interesse zijn in een E.H.B.O. cursus of wil je informatie dan kun je contact opnemen met 
Chris Bruggeman. Tel 0174-515548 of mailen kan ook: chris@ehbodelier.nl. 
 
 
 
 
Trainersavond 14 september!  m.m.v. André Kuipers. 
De TC wil alle trainers en coaches uitnodigen voor de trainersavond van 14 september. 
Deze zal gehouden worden in de Villa vanaf 19.30 uur. André Kuipers zal deze avond grotendeels invullen. 
Hij is een speler van het Nederlands team en is o.a. ook bekend van korfbalstars. 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ 
Je kunt deze datum alvast noteren in je agenda. Binnenkort krijgen jullie meer informatie over de exacte 
invulling van deze avond. 
       Groet, Johan van der Meer 
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Ze zijn er weer… 
Ik ben deze vakantie voor het eerst sinds jaren weer eens ver weg geweest. Het is me aardig bevallen, al 
moet ik zeggen dat dit niet op het weer slaat. Woeste stormen en woelige baren hebben me achtervolgd. 
Terugkeren in de vertrouwde omgeving van de Dom en andere gebouwen was dan ook een waar genoegen. 
Zelfs de feestweek heb ik daarna met alle kommer en kwel moedig verdragen. Na die weken kan immers 
alles weer gewoon worden. Het werk wordt opgepakt, de schoolboeken uitgepakt en beplakt. Even zeuren 
over de hinderlijke onderbreking van de vrije tijd, en dan gewoon over tot de orde van de dag. 
Om ineens te beseffen: ze zijn er weer. En dan bedoel ik niet de kruidnoten of de pepernoten, nee de 
prachtige trainingspakken van VALTO. Overal zie je de kleine kleurige oranje kielen weer in het dorp langs je 
komen. Gewoon trots zijn op je vereniging. Je eigen naam in grote letters achterop de kleine rug. Voor To 
Val reden om ook te beseffen dat de competitie weer is begonnen. De zaterdagen zijn vanaf heden dan ook 
geblokkeerd voor een bezoek aan het korfbalveld. Dat is wel even wennen. De ene week vallen de mussen 
dood van het dak vanwege de hitte, de andere week nemen de mussen niet eens de moeite huis en haard te 
verlaten vanwege de herfstachtige omstandigheden. Beide keren toch de tanden dapper op elkaar gezet. To 
laat zich niet tegenhouden door een brandende zon en zeker niet door een stevige wind. En dat is maar 
goed ook. Ze zijn er weer. Wedstrijden met een dramatische score, met een glansrijke overwinning, met een 
nipt verlies, met een één-richting verkeer, met te grote tegenstanders, met vervelende windvlagen en 
striemende regen, ….. Ze komen in alle soorten en maten weer voorbij. En nu maar hopen dat steeds de 
sportiviteit het zal winnen. Het gaat bij wedstrijdsport om winnen, dat is een vast gegeven, maar zeker niet 
ten koste van alles. 
To is benieuwd naar het nieuwe seizoen. Als je werkelijk vergeten bent hoe genieten van de sport er in het 
echt uitziet, dan heb ik een advies. Ga eens kijken als F1 en F2 spelen. Ik hou het de komende tijd strak in 
de gaten of jullie mijn advies niet in de wind slaan. 
 
         To Val 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.  
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt komen.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang 
dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  
  
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
11-09  D2 
18-09              D3 
25-09  D1 
02-10  B2 

09-10  B3 
16-10  C3 
23-10  C2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
14 september 2015 Trainersavond, 19.30 uur VILLA 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
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Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete 
schema voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 
9.15 uur beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) 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. 

• 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 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 

      Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

10 sept  Do 19.00-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

12 sept Za 8.15-12.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

Claudia 
Duijnisveld 

  door bar 

12 sept Za 12.00-15.00 Marco 
Lansbergen 

Johan van 
Eendenburg 

André van 
Geest 

 door bar 

12 sept Za 15.00-18.00 Herma van 
Venetiën 

Trude Veerhoek Linda 
Hoogendonk 

  door bar 

12 sept Za 17.30-20.30 Liesbeth van 
Staalduinen 

Louise van der 
Wal 

Erwin Kok Henk Molenaar Laurens vd M 
Niels vd L 

        

17 sept Do 19.00-23.30 Jelle Boeters     

        

19 sept Za 9.15-12.00 Simone 
Bongaards 

Suzanne Ousoren Lisette v Vliet   door Bar 

19 sept Za 12.00-15.00 Chantal van 
Kester 

Heleen van Dasler Marjo 
Hoogerbrugge 

  

19 sept Za 15.00-18.00 Ellen 
Varekamp 

Vincent 
Cornelisse 

   

19 sept Za 17.30-20.30 Imke Jansen Mariska Moerman   Annemieke L. 
Mariëlle R 

 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO KEERT MET LEGE HANDEN TERUG UIT HOUTEN    Sponsor: Martin Stolze 
Na de zwaarbevochten overwinningen van vorige week op KV Tilburg stond er deze week een andere 
tegenstander op het programma. Victum War child in Houten is vorig seizoen gedegradeerd uit de 
overgangsklasse, waar VALTO graag naar toe zou promoveren. Helaas was VALTO vorige week licht 
gehavend uit de strijd gekomen. Niels L. moet eerst weer wat huid laten aangroeien op zijn voetzolen 
en Niels K. zijn enkel heeft toch wat meer schade opgelopen dan in eerste instantie werd gedacht. 
Rob heeft wat last van zijn ribben na de aanvaring met de Tilburgse heer, maar daar heeft hij alleen 
last van als hij hoest en zo, maar zou wel starten.  
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Als eerste betraden de tweede teams het veld. Een veld met de oude afmetingen, dus er zouden vandaag weer 
meters gemaakt moeten worden. Bij VALTO ontbrak Kees, want hij zou op de plaats van Niels K. in het 
vlaggenschip spelen. Met ook Niels L op de bank was Michiel opgetrommeld om het gat te vullen in het 2e. 
Reserves is dit seizoen gelukkig geen probleem, door de parallel poule die 1 en 2 hebben. Het tweede startte 
goed aan de wedstrijd, zodat er in no time stond er een 1-3 voorsprong op het bord. De thuisploeg wist echter bij 
3-3 weer langszij te komen, waarna Pieter VALTO voor het laatst weer op voorsprong schoot. Hierna kwam 
Victum voor het eerst aan de goede kant van de score, maar Laura schoot VALTO weer op gelijke hoogte. Tot de 
rust zouden de Lierenaars niet meer scoren, waardoor de thuisploeg de ruststand op 8-5 zetten. 
Na de rust werd deze voorsprong vergroot door de thuisploeg naar 10-5, voordat VALTO wat terug kon doen. Na 
de doelpunten van Lisanne, Ruben en Pieter (2x) leek VALTO weer aansluiting te krijgen bij 11-9, maar Victum 
gooide met vier doelpunten op rij de wedstrijd in het slot. De wedstrijd werd uiteindelijk afgefloten bij een 16-11 
eindstand.  Hierna mocht het vlaggenschip het veld betreden. Gezien het voorprogramma zou het zeker geen 
makkie worden vanmiddag. Zoals gezegd met Kees op de plaats van Niels werd er aan de wedstrijd begonnen. 
Het was Bart die de eerste nul van het “scorebord” schoot, maar helaas was daar ook snel de gelijkmaker. De 
thuisploeg nam ook direct een kleine voorsprong, maar die werd door Frank weer recht gezet. Met het 
wegtrekballetje van Bart kwam VALTO weer op voorsprong bij 4-5, maar ook deze keer maakte de thuisploeg 
weer gelijk. Rob zou VALTO voor het laatst op voorsprong zetten toen hij de 5-6 binnen schoot. Hierna zou 
Victum steeds het voortouw nemen en houden. Vlak voor rust zette Frank VALTO nog op gelijke hoogte, maar 
met een eindsprintje wist de thuisploeg de ruststand op 10-7 te zetten. Na de thee was VALTO niet scherp 
genoeg en wist Victum de voorsprong verder uit te bouwen naar 11-7. Rob en Frank zorgden dat VALTO het 
gaatje van drie verschil hield tot 12-9, maar toen lukte het de Lierenaars niet om weer de aansluiting te maken. 
De verdediging hield het een poosje dicht, maar bezweek toch onder de Houtense druk. Met drie doelpunten op 
rij stond het halverwege de 2e helft ineens 15-9. Marco besloot in te grijpen. Rob was al naar de kant vanwege 
zijn blessure. Hij werd vervangen door Pieter, maar nu werd ook Manon gewisseld voor Lisanne en Kees voor 
Laurens. De jacht op de thuisploeg werd ingezet en met drie doelpunten op rij van Judith, Frank en Bart leek 
VALTO weer helemaal in de wedstrijd te komen. Helaas wist de thuisploeg het gaatje weer vier te maken, maar 
Frank mocht een minuut of vijf voor het einde op de strafworpstip gaan staan voor het, naar later zou blijken, 
laatste Lierse doelpunt. Er werd in de slotfase te veel risico genomen door de Lierenaars, waardoor de thuisploeg 
nog vijf maal tot scoren kwam. Hiervan waren er twee vanaf de strafworpstip. Het eindsignaal klonk bij de stand 
21-13. Een nederlaag waar we onze lering uit moeten trekken. Deze uitslag geeft niet helemaal de veld 
verhouding in, maar legt wel pijnlijk het schotpercentage bloot. Dit was bij de Lierenaars vandaag duidelijk te laag 
om kans op de overwinning te maken. Volgende week gaan we dit weer goedmaken op ons eigen vertrouwde 
veld bij de Villa. Tegenstander is dan DES uit Delft, wat nog voor op de eerste overwinning wacht. Laten we er 
met z’n allen voor zorgen dat zij nog een weekje langer moeten wachten en kom de selectie naar de volgende 
overwinning juichen. Met VALTO A1, 3, 2 en 1 komen we de middag wel door!!!! 
 
 
 
 
Victum/War Child 2 – VALTO 2    Sponsor: Martin Stolze 
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Victum/War Child op het programma. Een ploeg die wij niet recent 
(of misschien wel nooit) zijn tegengekomen. Het plan was er om tegen deze ploeg lekker ons spelletje te spelen 
en de punten mee naar huis te nemen, maar in de praktijk pakte dit anders uit. Nog steeds zijn er wat blessures 
binnen de selectie, waardoor we niet met ons complete team konden beginnen. Kees speelde in het eerste en 
Michiel nam zijn plaats in. De vakken iets aangepast ten opzichte van normaal. Na een nipt gewonnen partij 
vorige week bij een matig spel wisten wij dat het beter zou kunnen en moeten. Er volgde echter geen goede 
wedstrijd. De korf werd door ons veel te weinig gevonden en verdedigend kregen wij doorloopballen, strafworpen 
en vrije ballen tegen. Met een 8-5 achterstand zijn we de rust ingegaan. Op zich dus nog niks aan de hand. Er 
werden wel kansen gecreëerd, maar niet afgemaakt. In de tweede helft lukte het ons niet om de rollen om te 
draaien en moesten wij ons gewonnen geven en de punten laten liggen. Uiteindelijk werd het 16-11. 
In deze wedstrijd konden we het niet laten zien en nu zullen we deze week met zijn allen hard aan de bak moeten 
om de punten waar het mis gaat te verbeteren en  de focus terug te vinden. Komend weekend spelen we thuis 
tegen Des om 14:15 en kunnen we laten zien hoe het beter kan. Wij willen immers meedoen in de top van de 
poule. Michiel, bedankt voor het meespelen en iedereen graag tot ziens op 12 september. 
 
       Groeten, VALTO 2 
 
 
 
Vlaardingen 3 - VALTO 3            Sponsor: Martin Stolze 
Zondag 6 september jongstleden. 
Hier zit ik dan thuis op het bankje, beentjes in de lucht, kopje koffie binnen handbereik. Het is zo een dag waarbij 
je eens rustig terugblikt op de dag ervoor. De korfbal-zaterdag. De korfbal-zaterdag staat vol gepland met 
VALTO-activiteiten. Denk hierbij aan wedstrijd coachen, even invallen met fluiten omdat er een teamfoto gemaakt 
moet worden, uitwedstrijd in de buurt van Utrecht en dan snel door naar Vlaardingen. Na afloop natuurlijk de Villa 
opzoeken om de korfbal-zaterdag af te sluiten. Terwijl mijn gedachten zo eens dwalen over deze dag kom ik 
terecht bij onze wedstrijd tegen Vlaardingen… 
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Omstreeks 15.30 pak ik snel mijn tas en stop mijn korfbalschoentjes erin. De uitwedstrijd met het tweede in het 
Houten is nog maar net afgelopen of Ruben en ik moeten al in looppas naar de auto van Chris om te vertrekken 
richting Vlaardingen. Snel de bammetjes uit mijn tas en in de auto bijkomen, ongeveer een uurtje hebben Ruben 
en ik om weer op te laden voor de wedstrijd van het derde.  
Ondertussen was het in De Lier de bedoeling dat er om 15.45 vertrokken zou worden naar Vlaardingen zodat 
onze teamgenoten in ieder geval op tijd waren om in te schieten in de rust. Dat dit niet lukte kregen wij door via 
de telefoon. Uit het feit dat er om 16.00 uur pas werd vertrokken bleek al dat het niet zo soepel verliep allemaal. 
Iets met ‘een missende kaart’ en ‘net op tijd komers’ begreep ik. Ach, ik kon me er wel druk over maken maar dat 
had geen zin. Wij konden er toch niets aan doen vanuit de auto van Chris. 
Eenmaal aangekomen in Vlaardingen riep coach Chris ons bij elkaar in het kleedlokaal. Zoals iedere speler weet 
mag ervan het praatje niets naar buiten lekken. Nou ja, tipje van de sluier dan: Chris: ”Let er vandaag op dat we 
spelen vanaf onze basis, het dynamische spel met harde pass, goed indraaien, op tijd aansluiten en die ballen op 
4 á 5 meter erin knallen!” Leek mij vrij duidelijk wat er hier bedoeld werd. Meteen uit de kleedkamer konden we 
warm lopen, bezig zijn met de wedstrijd, concentratie zoeken en de scherpte oproepen. In de volgende 
samenstelling zou het dan moeten gebeuren: Twan (van stal gehaald wegens blessure bij Jeroen en vakantie van 
Dennis), Steven, Denise en Mandy B. Zij begonnen met het dichtmetselen van het korfje. Aan de andere kant 
mochten Ruben, Manon van G, Lisanne V en ik proberen het balletje door de mand te werpen. Dat dit niet soepel 
ging bleek wel uit de rust stand van 7-3 in ons nadeel. Na het wel bekende kopje thee trokken wij vol goede moed 
de tweede helft ten strijde. Hierin brachten wij zelfs Floris en Thijs in om onze aspiraties het laatste kwartier 
kracht bij te zetten. Helaas zat er niet meer in dan een 11-8 verlies. NA de wedstrijd verwacht Chris ons altijd voor 
een na-praatje. Zo liep ik met mijn tasje achter de anderen aan de kleedkamer in, bedenkend wat vond ik er nu 
zelf van. Maar voor ik daar een echt antwoord op had begon Chris. Hij vertelde ons dat er hard gewerkt was, hij 
voldoende aanknopingspunten zag en formuleerde zijn doelstelling: elke week verbetering tonen en groeien in het 
spel. Winst of verlies moeten de eerste weken niet uitmaken. Na de woorden van Chris pakten we ons boeltje bij 
elkaar en lieten deze wedstrijd voor wat het was. Zoals het senioren betaamt namen wij een sapje van de 
teampot en dat bracht weer lachende gezichten terug. Zo kwam ik thuis, bij de Villa. Daar sloten we deze korfbal-
zaterdag weer af. Op naar de volgende, eentje waarin wij hopelijk allemaal weer fit zijn en kunnen knokken voor 
onze twee punten! 
     Met korfballende groet, Michiel 
 
 
 
VALTO 4 – DES 5 
 Afgelopen zaterdag stond voor het vierde de thuiswedstrijd tegen DES op het programma. Door een aantal 
afwezige dames (Anne-Roos, Lisa R en Laura) kwamen we een dame tekort. Gelukkig wilde Sharon met ons 
meedoen. Bij de heren was Luuk afwezig, maar gelukkig bleven er vier heren over. In de aanval begonnen: 
Laurens, Roland, Sharon en Petra en in de verdediging begonnen: Lisa V, Antoinette, Ruben en Thomas. Het 
eerste aanvalsvak wisselde goede aanvallen met prima kansen af met één-schots-aanvallen. Beide varianten 
waren in de afronding verre van succesvol, dus het duurde vrij lang voordat het eerste doelpunt een feit was: 
Laurens maakte een afstandsschot, 1-0. DES maakte vervolgens gelijk, waarna er dus eindelijk van functie 
gewisseld kon worden. Het tweede aanvalsvak was een stuk succesvoller in de afronding en door een korte kans 
van Lisa en een afstandsschot van Ruben stond het 3-1 en wisselden de vakken weer van functie. Met deze 
stand werd ook de kantine opgezocht voor de rust en een bakkie thee. Iedereen was het er over eens dat het 
baltempo omhoog moest en dat de afronding beter moest. Verdedigend vooral zo doorgaan, want dat ging prima! 
In de 2e helft zouden we aanvallend de wind mee hebben, waardoor we ook meer voor de korf zouden kunnen 
spelen. In de 2e helft ging het aanvallend dan ook een stuk beter en waren we ook beter in de afronding. Laurens 
zorgde voor de 4-1, waarna DES nog één keer wist aan te haken, 4-2. Hierna liet het vierde zien toch duidelijk 
een stuk sterker te zijn dan DES en liep het uit naar een comfortabele voorsprong. Ruben was lekker op schot en 
wist er nog drie te maken, Roland verzilverde een strafworp, Lisa pakte nog een doelpuntje mee en Petra maakte 
eindelijk één van haar korte kansen af. DES wist ook nog twee keer te scoren en zo eindigde de wedstrijd in een 
10-4 overwinning. Niet het beste korfbalspel, maar wel weer de punten in de tas! Sharon bedankt voor het 
meespelen, Arnold bedankt voor het reserve zitten en invallen en Anna bedankt voor het reserve zitten. 
A.s. zaterdag spelen we uit tegen GKV 4, één van de drie andere ploegen, die ook vier punten heeft. Gezien de 
uitslagen van GKV (22-6 en 23-7) en het feit dat het op gras is, zal het een pittig potje worden! 
       Groetjes VALTO 4 
 
 
VALTO 5 
Na de mooie overwinning van verleden week tegen Refleks was deze week Avanti aan de beurt. 
We waren als team niet helemaal compleet maar gelukkig wilde Ruud en Frillem meedoen, super bedankt 
mannen. 
Het was een beetje een moeizame wedstrijd, de ruststand was 1 – 5, dat zegt genoeg. We creëerden echt wel 
goede en mooie kansen maar ja dan moeten we ze er wel in gooien.  
We hebben helaas verloren met 4 – 6, gauw vergeten maar en vol goede moed naar de volgende wedstrijd dan 
komt het vast weer goed. 
     Groetjes VALTO 5 
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GKV 5 – VALTO 8 
Vandaag mocht VALTO 8 letterlijk de weide in. We moesten onze eerste competitiewedstrijd namelijk op écht 
gras spelen. Het veld werd op het uiterste puntje uitgelegd, heel ver van de kantine vandaan. (Die ons trouwens 
allemaal terug deed denken aan het ’t Mikpunt, maar dat terzijde.) Maar goed ver achteraan dus, dachten de 
spelers van GKV nog het beste gras te hebben gevonden. Maar de buien van de afgelopen dagen hadden geen 
enkele plek gespaard. Dus speelden we op een uiterste drassig stukje gras. En dat is best pittig. Plaggen gras 
werden er uitgetrapt, klodders modder vlogen in het rond. We wilden wel, maar we kwamen niet vooruit. In het 
begin ging het nog een beetje gelijk op, maar GKV wist voor de rust uitgelopen te zijn naar 6-3.  
Van de scheids kregen we de tijd om toch dat hele einde terug te gaan naar de kantine om thee te drinken. Thee 
uit limonadekannen in bierglazen. Het smaakte er niet minder om ☺.  
De tweede helft ging eigenlijk het zelfde. Beide ploegen wisten hun doelpunten van de eerste helft ruim te 
verdubbelen. De eindscore was 13-7. Helaas, meer zat er denk ik niet in. Volgende keer beter. Frillem bedankt 
voor het invallen! 
 
       Groeten, Helma 
 
 
 
 
Fortuna / Delta Logistiek A2 - VALTO A1              Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Afgelopen zaterdag moest de A1 net als vele andere teams een uitwedstrijd spelen, alweer de tweede wedstrijd 
van het buiten seizoen. De A1 zit in een poule met allemaal teams die vrij dicht in de buurt zijn, maar alle teams 
zijn wel goed aan elkaar gewaagd. Vorige week had de A1 de eerste wedstrijd al gewonnen, na een moeizame 
eerste helft werd er in de tweede helft eenvoudig met 11-6 gewonnen van Maassluis. De afronding was niet om 
over naar huis te schrijven, dus daar moest hard op getraind worden. En toen brak de dag aan van de tweede 
competitie wedstrijd. Uit tegen Fortuna, altijd lekker om te winnen maar ook altijd lastig. We begonnen met een 
lekker zonnetje maar ook een flink windje. Tijdens de wedstrijd zou het weer nog geregeld veranderen waardoor 
het lastig korfballen was. Vooraf werd bekend dat we bij winst als enige op 4 punten zouden komen en dat is toch 
een lekkere slag die je dan slaat. Echter was gedurende de eerste helft niet zichtbaar dat VALTO A1 hier keihard 
voor ging. Er werd slordig gespeeld, waardoor vooral de passing matig was. De belangrijke ballen kwamen niet 
goed aan en de goede kansen waren lastig te creëeren. Er werd wel veel gezocht naar de kansen maar Fortuna 
kon te makkelijk mee kijken en onderscheppen, omdat het tempo hoger moest. Verdedigend was het allemaal in 
orde, zeker tot 5 minuten voor rust. Toen stond het nog 2-2, iets te weinig gescoord, maar verdedigend geen 
schande. Echter vlak voor rust legde Fortuna er nog 3 in, waardoor de ruststand toch net wat vervelender werd, 
5-2. Na de rust moest er gewoon creatiever gespeeld worden en vooral ook met wat meer uitstraling. Dit 
gebeurde echter niet, waardoor Fortuna van 5-2 verder uitliep naar 7-2. Toen begon er een fase waarin VALTO 
iets beter ging korfballen, waardoor de stand terug ging naar 7-4. Vanaf hier had VALTO moeten doorpakken 
richting een gelijke stand en daarna eventueel een voorsprong, maar dit gebeurde niet. Het bleef heen en weer 
gaan en uiteindelijk werd het 10-6. Verdiend verloren, maar het was zeker niet nodig! VALTO A1 deed daarmee 
mee aan een zwarte dag voor VALTO, want van de vele uitwedstrijden van de wedstrijdsport teams werden er 
eigenlijk 0 gewonnen. Maar vanaf nu zullen de koppies weer omhoog moeten, want volgende week staat de 
thuiswedstrijd tegen Avanti A1 alweer op het programma. Zoals gezegd zal elke wedstrijd in deze poule redelijk 
gelijk op gaan, dus zal er weer volle bak voor gestreden moeten worden. Er is nog zeker niks verloren maar het 
niveau zal omhoog moeten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen!! 
 
      Van de A1 (of iemand daar niet ver vandaan.) 
 
 
Nieuwekerk B1-VALTO B1 
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen Nieuwekerk B1. Na een week van hard trainen en veel tactische 
aanwijzingen vertrokken we om kwart voor 10 richting Nieuwekerk aan de IJsel. Het was een regenachtige dag 
en dat was op het toppunt in de eerste 10 minuten van onze wedstrijd. In deze fase van de wedstrijd kwamen wij 
wel 0-1 voor, maar het begon even zo hard te regenen dat normaal korfballen bijna onmogelijk was geworden. Dit 
zorgde ook voor een ruststand van 2-2, doelpunten: Simon en Martijn. Na de rust was het aardig droog 
geworden, we speelden met een nieuwe bal en daardoor kwam er weer een beetje tempo in het spel. Dit zorgde 
voor iets meer doelpunten maar het ging nog steeds niet lekker, we speelden een slechte wedstrijd en we 
speelden niet het spelletje wat we moeten spelen. We kwamen na rust op een 2-3 voorsprong, maar daarna 
zakten we in, het werd 5-3 voor Nieuwekerk B1, we kwamen terug tot 5-5 maar hierna wist Nieuwekerk er weer 2 
te scoren wat de stand tot 7-5 maakte met nog 7 minuten te gaan. In deze laatste minuten bleven we vechten 
voor doelpunten, iets wat vorige week miste tegen PKC, terwijl we vorige week juist beter speelden. We bleven 
knokken en hierdoor werd het nog 7-6. Toen gingen de laatste 2 minuten in, het was mega spannend en toen 
scoorde Maaike de 7-7, wat ook de eindstand werd. In de 2e helft scoorden Maaike (4x) en Simon. We speelden 
niet best en als  we op ons best hadden gespeeld hadden we hier zeker kunnen winnen, maar uiteindelijk mogen 
we dan blij zijn met dit gelijkspel. Volgende week spelen we thuis, om 11:00 tegen KCC. 
       De B1 
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VALTO B2 
Vandaag moesten we tegen Alo B2 in Den Haag. We gingen er met volle moed tegenaan! 
Bij de rust stond het 1-2 door lange aanvallen van VALTO waaruit Inge een mooi schot scoorde en Nick een kort 
kansje gescoord. 
Na een stevige peptalk van de coach gingen we de tweede helft in. 
Met een strakke doorloop van Inge werd het 1-4, en ook door het schot van Nick en de genadeklap van Noa 
eindigden we op 1-6. Kat in t’ bakkie dus, met een uitslag van 1-6 zijn er weer punten binnen en een stap 
dichterbij het kampioenschap. A.s. zaterdag moeten we thuis tegen DES B1. 
 
 
VALTO B3 
Vandaag werd er eerst een team en portret foto gemaakt.	  
Daarna gingen we naar Delft, in de eerste helft hadden we al een strafworp.	  
Romy scoorde.	  
In de eerste helft ging het een beetje regenen, maar dit maakte ons niks uit.	  
Noortje, Floris , en ikzelf scoorde.	  
We kregen 1 doelpunt tegen.	  
Na de rust ging het heel hard regenen, toch scoorde we nog 2 keer Martijn en Amber.	  
De eindstand werd 7-2 gewonnen.	  
     Groetjes Richelle van Ruijven uit de B3	  
 
 
VALTO C1 
Afgelopen zaterdag moesten we onze tweede wedstrijd spelen. Lekker thuis. 
Na de gewonnen wedstrijd van verleden week tegen Achilles hadden we er weer zin in, op naar de volgende twee 
punten. 
Het weer zat niet helemaal mee, het heeft de hele wedstrijd denk geregend. 
We kwamen heel goed op een voorsprong, 5 – 1. Toen zaten we even in een dipje en kwam Weidevogels goed 
terug, we kwamen 5 – 6 achter. Maar we bleven doorgaan, we lieten het er niet bij zitten en gelukkig hebben we 
ook deze wedstrijd gewonnen, 8 - 7. Super. 
Tot volgende week. 
     Groetjes Iris 
 
 
 
VALTO C2 - ONDO C3        Sponsor: Vijverberg fietsen, Plantenkwekerij P. van Geest 
Na de 1e wedstrijd tegen ODO spelen we deze week thuis tegen ONDO. We hebben goed getraind en gaan er nu 
weer tegenaan. 
Aan het begin ging het wel goed, maar we scoorden maar geen doelpunt. Gelukkig scoorde Tessa de 1-0!!! We 
speelden goed en snel over, we hadden veel kansen en de verdediging hield het lang vol. De tegenstander had af 
en toe ook een kans waardoor het spannend bleef, maar de verdediging hield alles tegen. Daardoor bleef het 
lang 1-0 tot de rust.  
In de rust kregen we nog een aantal tips van onze coaches Mandy, Pieter en Martin. Na de rust gingen we weer 
met volle energie het veld op. Het spel was nog steeds heel goed, de verdediging bleef het goed doen en de 
aanval had nog steeds veel kansen. Maar ze gingen er allemaal telkens niet in. Daardoor raakten we een beetje 
te gehaast, maakten plaatsfouten waardoor we vaak de bal verloren. Later ging het beter en scoorde Lorenzo de 
2-0!!!!! We ruilden toen van vak en toen zat het andere vak nog 2 minuten in de aanval. Bij hun ging het ook goed 
maar er kwam geen doelpunt meer uit. De verdediging heeft ook geen doelpunt meer doorgelaten dus de 
eindstand was 2-0!!!  
 
       Groetjes Lorenzo Matthijsse 
 
VALTO C3 (zaterdag 29 augustus) 
Afgelopen zaterdag moest ons nieuwe C3 aan de bak en wel tegen ODO C2 uit Maasland. Het team is als vorig 
jaar, maar nu met vaste aanvulling van Norah en Jason.  Het begin was wel even schrikken. De spelers van de 
tegenpartij waren wel erg groot. Toch met goede moed begonnen. De afspraak was dat er gevochten zou worden 
om de bal, goed verdedigd, en natuurlijk doelpunten maken. Dat dat gebeurde. In de aanwezigheid van een 
heerlijk zonnetje was de tussenstand met de rust 2 tegen 3. In de pauze de wespen van ons afgeslagen en moed 
verzameld voor de tweede helft van weer 2 keer 15 minuten. De afspraken werden in de praktijk gebracht. 
Heerlijk verdedigd door iedereen, en er werd ook nog gescoord. De eindstand was 3 tegen 6. Een zeker 
verdiende overwinning en op naar de volgende wedstrijd. Norah en Jason, jullie zijn een goede aanvulling voor 
ons team. 
       Leendert Looijenga (3de) 
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VALTO C3 
Zaterdag speelde VALTO C3 tegen Alo C2  
het begin ging goed maar de tweede helft ging beter in de rust stond het 3-2 en toen ging het de 
tweede helft nog beter de verdediging hield het goed vast en zo heeft  alo geen punten meer gescoord 
en VALTO nog 3 de wedstrijd is 6-2 geëindigd 

      Marit  
 
 
 
VALTO D1 
Na vorige week de eerste wedstrijd van de competitie te hebben gewonnen met 7-2 van KOAG. 
Moesten we nu thuis tegen Maassluis. We startte met Thomas in plaats van David, want die ging een 
weekendje weg. Tijdens het warmlopen viel achteraf de laatste regenbui en hebben we gelukkig droog 
kunnen spelen. Dit was ook fijn voor de vele toeschouwers. We begonnen de wedstrijd goed en al 
snel scoorde Jasper de eerste. Jammer genoeg scoorde Maassluis al snel de 1-1. Daarna werd het 
steeds lastiger om te scoren. En uiteindelijk was de ruststand 3-3 met 1 doelpunt van Koert en 1 
doelpunt van Romeo. De 2e helft was het nog moeilijker om te scoren. Door 1 doelpunt van Maassluis 
eindigden de wedstrijd helaas in een 4-3 winst voor Maassluis. Volgende week uit tegen koploper 
Albatros, hopen dat er dan meer ballen in vliegen. 
 
      Groetjes, Kim Vreugdenhil 
 
 
 
 
Avanti D5- VALTO D3 
Het was de tweede wedstrijd die we speelde met dit seizoen. 
In het begin van de wedstrijd scoorden Daan 0-1. 
Daarna scoorden Daan 0-2. Ik heb 0-3 gescoord. En Ilse 0-4. 
En net voor de rust ging het keihard regenen toen was het al gelijk rust. 
Na de rust had de tegenstander 1-4 gescoord . En daarna had Sanne uit de D2 1-5 gescoord. 
Dus het is uiteindelijk 1-5 geworden. Alle invallers bedankt voor het meedoen. 
  
     Groetjes, Lisa van Oudheusden 
 
 
 
 
 
VALTO D5 - Avanti D6 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Avanti D6. Op weg naar Avanti regende het heel hard! Het 
regende ook tijdens het inspelen. Toen begon de wedstrijd, het was droog! Allebei de teams hadden 
veel kansen, uiteindelijk scoorde Joshua. Het stond dus 0-1 voor ons. Daarna waren er nog meer 
kansen. Toen scoorde Marit de 0-2. En Guillermo maakt een mooie strafworp; 0-3 voor ons. Toen was 
het rust. De wedstrijd begon weer, de zon begon te schijnen. Binnen een minuut scoorde Lucas! En 
Mette scoorde ook. Daarna scoorde Joshua weer. Marit maakte de 0-7. En de laatste is voor Lisa, die 
was invaller, want Levi was ziek. De eindstand was 0-8! 
 
       Groeten Anouk 
 
 
 
 
VALTO E1 – KVS E1 
Wat een super spannende wedstrijd! 
Eerste helft achter met 8-5 maar goed terug geknokt. 
Wel heel harde wind ook wel eens in ons voordeel! 
Super met een heel goede tegenstander 12-10 gewonnen toppie meiden en Timmen en coach Marco. 
 
       Tim l en vader. 
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Fortuna E3 vsVALTOE2 
Vandaag stond de wedstrijd tegen fortuna op het programma. We wisten dat we flink aan de bak 
moesten want ze hadden hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. Wij hadden er veel zin in  en gingen 
 vol voor de winst  .Het mocht alleen niet zo zijn , want we keken met de rust al tegen een flinke 
achterstand aan .Dit bracht ons niet van ons stuk want wij lieten zien dat we ook over een goed 
uitgevoerde doorloop beschikten. Als supporter heb ik erg genoten van jullie inzet en goed samenspel, 
en positieve coaching van Vera . Uiteindelijk afgetekend met 13-5 verloren .Volgende x weer zo goed 
spelen dan volgt de winst vanzelf.   
 
     Vriendelijke groeten, Een supporter 
 
 
 
 
Fortuna E3  -  VALTO E3 
We gingen eerst met z’n vijven op de foto, Jonne, Christy, Luna, Estelle en onze coach Femke. 
Daarna gingen we samen met de E2 naar Fortuna in Delft. We speelden allebei tegelijk. Het was een 
spannende wedstrijd, maar wij hadden iets meer kansen. Toen het rust was stonden we met 2-1 voor. 
Even opwarmen in de kantine, want af en toe regende het een beetje. De tweede helft bleef het 
spannend, het werd 3-1, 3-2 en we maakten er nog eentje, 4-2 gewonnen! 
 
Tot zaterdag. Jonne en Johan 
 
 
 
 
VALTO E5 - ONDO E6 
Zaterdag reden we in de stromende regen naar 's-Gravenzande. 
Maar gelukkig was het droog voor de wedstrijd begon. 
Vandaag hadden we 2 invallers mee: Jill en Julia. 
De eerste helft van de wedstrijd waren er veel kansen voor VALTO. 
ONDO had weinig kansen. 
Er werd 3 keer gescoord! 
3-0 met rust. 
 Na de rust weer verder. En toen kreeg ONDO meer de bal in bezit. 
Maar VALTO scoorde weer 4 keer! 7-0. 
ONDO scoorde een keer aan het einde van de wedstrijd. 
En daarna scoorde VALTO nog een keer. 
Einduitslag: 8-1! Alle spelers hebben gescoord! 
Goed samengespeeld, een leuke wedstrijd om naar te kijken! 
     Bedankt invallers! 
 
 
VALTO F2 tegen Odo F2 
Tweede wedstrijd van het seizoen, maar de eerste die thuis werd gespeeld. 
Sara, Jasmijn, Isis, Elise en Roos (uit de F1) hadden er allemaal zin in. Eerst nog even op de foto als 
team en daarna gingen ze, samen met coach Marlene,  van start. De eerste twee punten werden 
gescoord door Jasmijn. Dat betekende al veel goeds. 
Er werd mooi rond gespeeld en de meiden konden elkaar goed vinden. 
Direct na de wissel scoort Roos 3-0, waarna er bij Odo een superspeler bij kwam.  
Het lukt Odo om er 3-1 van te maken. De eerste helft werd uiteindelijk met 4-1 afgesloten. 
In de rust was het inmiddels gaan regenen, maar dat weerhield de meiden er niet van om weer sterk 
te beginnen. Het was even wennen, de wisseling van kant op veld. Ze moesten goed opletten dat ze 
de goede richting op speelden. Odo kwam op 4-2, waarna Isis de 5-2 wist te maken. Direct gevolgd 
door de 5-3 van Odo. Odo kwam iets meer aan de bal, maar er werd keurig verdedigd. 
De VALTO meiden kwamen steeds meer in hun spel. Er werd heel goed overgespeeld. De vlotte 
opbouw zorgde ervoor dat er in de laatste minuten bijna iedere minuut gescoord werd . Met als 
eindstand  van 11-3. Wat een knappe prestatie weer.  

     Louise van ’t Wout (moeder van Elise Koole) 
  



 16 

 
Zaterdag 19 september 2015 
16:00 1367 Vitesse 1 - VALTO 1 De Bongerd in Barendrecht (40*20) Koen Meijer 

14:20 4678 Vitesse 2 - VALTO 2 De Bongerd in Barendrecht (40*20) B. Gelissen 

15:30 4697 KVS / Maritiem 5 - VALTO 3 Cas van Dijkpark Scheveninn (60*30) M. Steenvoorden 

15:30 4630 VALTO 4 - Excelsior 4 De Zwet in De Lier   
14:00 4626 VALTO 5 - ALO 4 De Zwet in De Lier  C. Visser 

13:30 921 VALTO 8 - Weidevogels 5 De Zwet in De Lier  Ruben vd Lugt 

16:00 1730 Avanti 10 - VALTO 6 De Groene Wijdte in Pijnacker   
12:30 7204 Weidevogels A1 - VALTO A1 Merenveld in Bleiswijk (40*20) Henk Jan Bos 

15:00 2400 VALTO A2 - VEO A3 De Zwet in De Lier  Martin Boekestijn 

11:15 7889 KCC B1 - VALTO B1 Schenkel in Capelle ad IJssel (40*20) J. de Jong 

14:15 2859 DES B1 - VALTO B2 Biesland in Delft   
09:00 674 Avanti B7 - VALTO B3 De Groene Wijdte in Pijnacker   
11:00 8862 VALTO C1 - KVS C1 De Zwet in De Lier   
10:00 3358 VALTO C2 - DES C2 De Zwet in De Lier  Hans Ridder 

13:00 870 VALTO C3 - Fortuna  C4 De Zwet in De Lier  Thomas Ris 

12:00 9062 VALTO D1 - Oranje Wit D1 De Zwet in De Lier   
09:00 2696 DES D1 - VALTO D2 Biesland in Delft   
11:00 2753 DKC D1 - VALTO D3 Biesland in Delft   
11:00 2779 ONDO D4 - VALTO D4 Juliana Sportpark ’s-Gravede  (gras)  
10:00 163 Dijkvogels D2 - VALTO D5 Veld Dijkvogels in Maasdijk (40*20)  
12:00 3254 Die Haghe E1 - VALTO E1 Baambruggestraat 10 D Haag  (gras)  
10:00 46 ONDO E2 - VALTO E2 Juliana Sportpark ’s-Gravde  (gras)  
09:05 76 Achilles E2 - VALTO E3 Pomonaplein in Den Haag  (gras)  
14:00 366 Avanti E8 - VALTO E4 De Groene Wijdte in Pijnacker   
10:00 126 VALTO E5 - VEO E1 De Zwet in De Lier  Manon v.d. Ende 

11:00 508 DES E2 - VALTO E6 Biesland in Delft   
11:30 3609 Excelsior E2 - VALTO E8 Biesland in Delft   
11:30 3588 ODO E3 - VALTO E7 De Commandeur in Maasland  (gras)  
10:00 721 DES F1 - VALTO F1 Biesland in Delft   
12:00 809 Avanti F2 - VALTO F2 De Groene Wijdte in Pijnacker  (gras)  
 
 
 
Zaterdag 26 september 2015 
16:00 1454 VALTO 1 - Pernix 1 De Zwet in De Lier  Robert Heiningen 

14:15 4860 VALTO 2 - Pernix 2 De Zwet in De Lier  Bas vd Meijden 

12:30 4846 VALTO 3 - Ventura Sport 3 De Zwet in De Lier  T. Winters 

15:00 3299 Weidevogels 3 - VALTO 4 Merenveld in Bleiswijk  (40*20)  
14:00 3304 Dubbel Zes 3 - VALTO 5 Stokroosveld in Den Haag   
14:00 2100 Meervogels 6 - VALTO 8 Vernedesportpark Zoeterer  (60*30)  
17:00 2009 VALTO 7 - KIOS 4 De Zwet in De Lier  Marco Boekestijn 

11:00 7292 Excelsior A1 - VALTO A1 Biesland in Delft  N. Karbet 

13:00 434 ONDO A4 - VALTO A2 Juliana Spo ’s-Gravenzande  (40*20)  
11:15 7893 VALTO B1 - Vitesse B1 De Zwet in De Lier  D. Binnendijk 

10:00 2861 Achilles B3 - VALTO B2 Pomonaplein in Den Haag  (40*20)  
10:45 675 ONDO B4 - VALTO B3 Juliana Spo  ’s-Gravenzande  (40*20)  
11:15 8918 VALTO C1 - Achilles C2 De Zwet in De Lier   
12:15 194 VALTO C2 - ODO C1 De Zwet in De Lier  Rob de Ruiter 

13:15 3361 VALTO C3 - ODO C2 De Zwet in De Lier  Max Hulsebosch 

10:15 3551 VALTO D2 - Avanti D2 De Zwet in De Lier  Steven Vijverg 

13:00 2754 ALO D2 - VALTO D3 Bosjes van Pex in Den Haag  (40*20)  
11:00 2777 ODO D3 - VALTO D4 De Commandeur in Maasland  (gras)  
09:00 164 DES D2 - VALTO D5 Biesland in Delft   
11:00 3252 TOP E1 - VALTO E1 De Wasbeek Sassenheim  (24*12)  
10:00 48 Avanti E3 - VALTO E2 De Groene WijdtePijnacker   
11:00 78 HKV/nest E1 - VALTO E3 HKV/Ons Eibe Den Haag  (24*12)  
10:00 364 HKV/nest E2 - VALTO E4 HKV/Ons Ei Den Haag  (24*12)  
09:00 491 ODO E4 - VALTO E5 De Commandeur in Maasland  (gras)  
09:00 3581 VALTO E6 - Excelsior E4 De Zwet in De Lier  Nia van den Berg 

10:00 30 VALTO E8 - VEO E2 De Zwet in De Lier  Laurens van Eijk 

09:00 405 VALTO E7 - ALO E2 De Zwet in De Lier  Joyce Meijer 

10:00 759 VALTO F1 - Die Haghe F2 De Zwet in De Lier  Esther de Jong 

09:00 2971 VALTO F2 - ONDO F5 De Zwet in De Lier  Laura Herbert 

 
 




