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Blijven leren, op alle niveaus 
 
Afgelopen zaterdag kon ik helaas niet bij de wedstrijden van de laatste competitieronde zijn. Ik heb er voor 
gekozen om naar het korfbalcongres te gaan, georganiseerd door het KNKV op het altijd inspirerende 
sportcomplex Papendal. Het doel van dit congres was input te verzamelen van de verenigingen, waar de 
bond in haar strategisch plan rekening mee gaat houden en actie op gaat ondernemen. 
 
Ondanks het ontbreken van een aantal verenigingen, was het wat mij betreft wel een zeer geslaagde dag. 
Met Hans van Breukelen als dagvoorzitter en een speelveld met tribune als congresdecor, werden diverse 
onderwerpen aangesneden. Dé penalty-killer van 1988 bleek goed voorbereid op het thema korfbal en had 
het zelfs tijdens zijn sportopleiding nog gespeeld. Gedurende de dag werd er in verschillende sessies met 
kleine groepen gesproken over het besturen van een korfbalclub, de toekomst van de financiën, het aanbod 
van de vereniging en wat korfbal nu eigenlijk populair maakt of moet maken. Een gevarieerd programma 
dus, waar de deelnemende clubs veel van elkaar hebben kunnen leren. 
 
Het mooie van zo’n dag is dat je een heleboel bestuurders van andere verenigingen ziet en spreekt. Zaken 
die bij andere clubs goed werken kun je zo oppikken, maar ook dingen die niet goed werken kun je in 
gedachten houden. Daarnaast is het vooral mooi om te zien dat iedereen die er loopt (behalve de oud 
keeper dan), dezelfde passie heeft voor korfbal en dat graag wil behouden. Of we nu ooit een Olympische 
sport gaan worden of niet, duidelijk is dat alle verenigingen korfbal echt op de kaart willen zetten, willen 
bouwen aan hun vereniging en zo het maar al te leuke spelletje wil behouden. 
 
Veel geleerd dus afgelopen zaterdag. Veel geleerd in het afgelopen jaar, als voorzitter van VALTO. Door 
mijn stages heb ik de vereniging herontdekt, heb ik een kijkje kunnen nemen in de geoliede machine en heb 
ik mij beseft dat we een rijke vereniging zijn, waarbij het kapitaal zich vooral in en om het veld begeeft en er 
voor zorgt dat we iedere week weer kunnen trainen, spelen en plezier beleven. Ik denk alleen dat niemand 
echt helemaal uitgeleerd is. Ik niet, de vereniging niet. Daarom ga ik dit jaar wederom stage lopen, maar nu 
bij andere clubs die enigszins vergelijkbaar zijn of zijn waar wij naar toe willen. Lijkt me enorm leerzaam en ik 
deel het graag met jullie. Wordt vervolgd. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Woensdag 14 oktober 2015 
20:00 1658 VALTO 6 - ODO 6 De Zwet in De Lier veld 1 (40*20) Peter de Rijcke 

 

 
 
Opstellingen 14 oktober 
VALTO 6 Aanwezig: 19.30 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Lysanne  
Heren:  Laurens E., Jesper, Bart V, Wouter, Daniel V, Nick? 
 
 
 
Zaterdag 17 oktober 2015 
15:30 2015 VALTO 7 - DES 6 De Zwet in De Lier veld 1 (40*20) Martin v.d. Wel 

15:30 1734 Velocitas 5 - VALTO 6 De Bloemerd in Leiderdorp veld 2 (60*30)  
 

 
 
Opstellingen 17 oktober 
VALTO 6 Vertrek: 14.15 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Lysanne  
Heren:  Laurens E., Jesper, Bart V, Wouter, Daniel V, Nick? 
 
VALTO 7 Aanwezig: 15.00 uur 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Nikki, dame V8? 
Heren:  Rinze,  Fril, Ruud, heer V8?, heer V8? 
 
 
 
 
Uitslagen 10 oktober 2015 
 Rapid 1 - VALTO 1 13 - 18 

Rapid 2 - VALTO 2 16 - 11 
DES 4 - VALTO 3 13 -   9 
VALTO 4 - Paal Centraal 2 8 -   8 
VALTO 5 - HKV / Ons Eibernest 6 15 - 12 
Fluks 3 - VALTO 8 7 - 11 
VALTO 7 - Fluks 2 6 -   6 
ODO A1 - VALTO A1 11 - 12 
ALO A1 - VALTO A2 4 -   9 
VALTO B1 - Sporting Delta B1 9 - 13 
VALTO B3 - Avanti B7 9 -   1 
KCC D1 - VALTO D1 8 - 10 
VALTO D4 - VEO D3 12 -   1 
VALTO D5 - Dijkvogels D2 3 - 12 
Excelsior E4 - VALTO E6 1 -   8 

 

 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 trad in Haarlem aan tegen medekoploper Rapid. In een wat creatieve opstelling, er werd onder 
meer begonnen zonder Manon en Frank, wist het eerste goed tegengas te geven. Men heeft eigenlijk zelfs 
de gehele wedstrijd de overhand gehad. Waar VALTO constant aan de goede kant van de score stond, was 
het wel langdurig spannend. Tegen het einde van de wedstrijd werd dan toch het beslissende gat geslagen: 
13-18. 
VALTO 2 speelde eveneens tegen Rapid. Rapid 2 bivakkeerde voor deze wedstrijd een plaatsje lager dan 
VALTO op de ranglijst. Het tweede kon haar wil echter niet opleggen aan Rapid. De Haarlemmers wisten 
hier wel raad mee en konden uiteindelijk uitlopen naar een 16-11 overwinning. 
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VALTO 3 trad in Delft aan tegen DES. Een goede ploeg, met aardig wat mensen met selectie ervaring. De 
jonge ploeg van het derde had het daar moeilijk mee. Men kwam niet echt lekker in het eigen spelletje 
waardoor ze het DES niet echt moeilijk konden maken. Er werd 13-9 verloren.  
VALTO 4 speelde tegen de studenten van Paal Centraal. Het vierde stond bovenaan, de verwachting was 
dan ook dat het vierde dit zou moeten kunnen winnen. Dit had ook zeker gekund, al boden de gasten flink 
tegenstand. Hier werden zij ook voor beloond, aangezien het vierde niet verder kwam dan een punt: 8-8. 
VALTO 5 speelde thuis tegen het team van de hoofdcoach van het eerste, Marco Swikker. Omdat hij in 
Haarlem zijn troepen naar de overwinning aan het helpen was, had het vijfde geen last van hem. De 
teamgenoten van Marco konden het vijfde ook geen angst aanjagen, want er werd zeer gedecideerd 
gespeeld. Dit leidde dan ook tot een keurige 15-12 overwinning.   
VALTO 6 speelt aanstaande woensdag de inhaalwedstrijd tegen ODO 6. 
VALTO 7 voegde weer een puntje toe aan het totaal. Tegen het tweede van het Noordwijkse Fluks werd er 
knap weerstand geboden. De doelpunten waren schaars, maar werden wel eerlijk verdeeld: 6-6. 
VALTO 8 speelde ook tegen Fluks, alleen dan uit en tegen het derde team van de vereniging. Het achtste 
wist in tegenstelling tot het 7e wel de volle buit te behalen. Men keerde terug in De Lier met een 7-11 
overwinning op zak.  
VALTO A1 maakt er een gewoonte van om het publiek op een flinke dosis spanning te trakteren. Ook dit 
weekend weer. Uit tegen ODO werd er weer een zeer spannende wedstrijd gespeeld, waarbij de A1 
wederom aan de juiste kant van de score wist te blijven. Door de 12-11 overwinning staat de A1 nu op de 
tweede plaats. 
VALTO A2 speelde in Den Haag tegen het eerste juniorenteam van ALO. Dit was echter geen probleem 
voor de A2. De gastheren werden strak verdedigd en wisten niet onder deze druk uit te komen. Hierdoor 
waren de negen doelpunten van de A2 ruim voldoende voor de winst: 4-9.  
 
Afgelopen weekend de laatste jeugdwedstrijden van het veldseizoen. Niet iedereen kwam in actie en de 
teams die moesten spelen, zorgden voor wisselende resultaten! Ook konden we weer drie kampioenen 
verwelkomen: B3, D1 en D4, waarmee het totaal aantal op 7 kampioenen teams komt! Super gedaan B2, 
B3, C1, C3, D1, D4 en F1. Bijzondere vermelding is dat de D1 kampioen geworden is in de hoofdklasse en 
dat is in de geschiedenis van VALTO nog niet eerder voor gekomen. Echt gaaf!! 
Hieronder alleen de teams die in actie kwamen: 
VALTO B1 speelde thuis tegen Sporting Delta B1. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen 
twee punten en daarmee bezetten zij de laatste plek. De winnaar zou dus wat afstand kunnen nemen van 
die onderste plek. De eerste helft ging gelijk op, maar het ging wederom mis in de tweede helft. Een slordige 
periode zorgde ervoor dat Sporting Delta een voorsprong kon nemen, die ze niet meer uit handen gaven. 
Jammer, want dit was zeker een gelijkwaardige tegenstander en dus had er meer in gezeten. Uiteindelijk 
werd er met 9-13 verloren. En dus blijft VALTO B1 (toch wel onverwachts) op de laatste plek. Hopelijk brengt 
het zaalseizoen meer successen! 
VALTO B3 speelde thuis haar kampioenswedstrijd tegen Avanti B7. Omdat er uit met 1-10 van deze ploeg 
gewonnen werd, waren de verwachtingen hoog gespannen. De vraag was natuurlijk of de B3 om kon gaan 
met de druk! Nou dat bleek zeker het geval te zijn. Het werd een simpele overwinning voor de B3: 9-1 en zo 
kon het kampioenschap gevierd worden. Nadat de eerste wedstrijd tegen ONDO B4 verloren was, hebben 
jullie je prima hersteld en hebben jullie laten zien dat je elke week beter bent gaan spelen en zo terecht het 
kampioenschap binnen gehaald. Op naar de zaal! 
VALTO D1 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen KCC D1. Wie had van te voren verwacht dat de D1 
het zo goed zou doen in de hoofdklasse? Op zich is het meedraaien in de top al een prestatie op zich, maar 
nu het kampioenschap binnen handbereik was, was dat natuurlijk nog het enige waar de D1 voor ging. Voor 
KCC stond er niks meer op het spel, maar natuurlijk waren zij niet van plan om het VALTO cadeau te geven. 
Het werd een bloedstollend spannende wedstrijd! Met rust was er nog een lichte voorsprong voor KCC, 5-4. 
Ook in de tweede helft ging het gelijk op en pas tegen het eind van de wedstrijd wist VALTO een voorsprong 
te pakken en uiteindelijk werd er met 8-10 gewonnen. Knap gedaan en een unicum in de geschiedenis van 
VALTO: een kampioen in de hoofdklasse. 
VALTO D4 speelde ook haar kampioenswedstrijd en zij deden dit thuis tegen VEO D3. VALTO had het 
kampioenschap al binnen, maar wilde het natuurlijk met een overwinning afsluiten, om zo ook ongeslagen 
kampioen te worden. Uit werd er nog met 2-14 gewonnen, dus ook hier was de verwachting dat dit wel 
moest lukken. De eerste helft liep het allemaal nog niet zo lekker en werd er vooral paniek korfbal gespeeld. 
(is ook spannend zo’n kampioenswedstrijd….) Toch was ook toen de overwinning geen moment in gevaar 
en gingen we de rust in met een 3-0 voorsprong. Na de rust (en de peptalk van de coaches?) werd er een 
stuk beter gekorfbald en werden de kansen ook steeds vaker afgemaakt en zo werd het uiteindelijk 12-1. 
Verdiend kampioen en nu in de zaal in een hogere klasse laten zien dat jullie ook dat niveau aan kunnen! 
VALTO E6 speelde al enig E-team nog een wedstrijd buiten. Voor het eerst sinds tijden speelde de E6 
compleet en het ging daardoor ook gelijk uitstekend. Excelsior E4 had het nakijken want er werd met 1-8 
gewonnen. Hiermee eindigt de E6 als 3e in de poule. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Kampioenen 
Voor vrijwel alle ploegen was dit de laatste veldwedstrijd. 
Hierdoor waren er bij de jeugd (die een korte competitie speelden) al 
heel wat kampioenen te melden. Gefeliciteerd allemaal, er staan vast 
verslagen verderop in deze Bijblijver.  
Eén prestatie wil ik er even uit lichten. VALTO D1 behaalde (in een zwaar bevochtend wedstrijd) haar 
kampioenschap en is daarmee de eerste ploeg in de geschiedenis van VALTO die kampioen wordt in een 
hoofdklasse. Dames en Heren van D1, heel goed gedaan. Frank en Melanie: proficiat.  
 
Kampioenenparade 
Natuurlijk gaan we alle kampioenen huldigen en wel tijdens de All-Day-VALTO op 31 oktober, voor de 
wedstrijd van VALTO 1. 
 
Blessures…. Helaas (2) 
Hadden we het zaterdag nog over blessures in selectie: deze week blesseerde Manon van der Ende zich bij 
het warmlopen. Sterkte alle geblesseerden. 
 
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. 
 
Cursusavond voor bedienen schotklok 
Zoals eerder aangekondigd, er komt een opleiding voor het bedienen van de schotklok. Deze avond is 
gepland op 20 oktober om 19:00 uur. Diverse mensen hebben zich al opgegeven. Ook geïnteresseerd? 
Meldt je aan bij ondergetekende. 
 
Video-crew 

Dag Video’ers 
 Voor de zaal wordt weer een schemaatje gemaakt. 

Overige teams op afspraak en zelf camera 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 

 
Aanloop zaal 
Oefenprogramma 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Gasten	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

19-‐10	   Maandag	   18:30	   Fit&Fun	   Training	   Vreeloo/1	  2/3	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
20-‐10	   Dinsdag	   18:30	   VALTO	  D1	   Training	   Vreeloo/1	  2/3	  	   	  	  

20-‐10	   Dinsdag	   18:00	   VALTO	  C1	   Training	   Vreeloo/2	   	  	  
20-‐10	   Dinsdag	   19:00	   VALTO	  B1	   Training	   Vreeloo/2	   	  	  

20-‐10	   Dinsdag	   20:30	   Selectie	   Training	   Vreeloo/1	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
22-‐10	   Donderdag	   18:30	   VALTO	  C1	   ALO	  C1	   Vreeloo/2	   VALTO	  

22-‐10	   Donderdag	   18:30	   VALTO	  B1	   Nieuwerkrk	  B1	   Vreeloo/1	   VALTO	  
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22-‐10	   Donderdag	   19:30	   VALTO	  3	   ODO	  3	   Vreeloo/1	   VALTO	  

22-‐10	   Donderdag	   20:30	   VALTO	  2	   Danaïden	  2	   Vreeloo/1	   Danaïden	  
22-‐10	   Donderdag	   21:30	   VALTO	  1	   Danaïden	  1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

	         24-‐10	   Zaterdag	   12:00	   VALTO	  C1	   Maassluis	  C1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

24-‐10	   Zaterdag	   17:45	   VALTO	  B1	   Excelsior	  B1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

24-‐10	   Zaterdag	   16:45	   VALTO	  D1	   Maassluis	  D1	   Vreeloo/1	   VALTO	  
24-‐10	   Zaterdag	   19:15	   VALTO	  A1	   Veo	  A1	   Houtrust	   HKD	  

24-‐10	   Zaterdag	   13:00	   VALTO	  3	   WION	  3	   Vreeloo/1	   VALTO	  
24-‐10	   Zaterdag	   14:15	   VALTO	  2	   WION	  2	   Vreeloo/1	   VALTO	  

24-‐10	   Zaterdag	   15:30	   VALTO	  1	   WION	  1	   Vreeloo/1	   VALTO	  
24-‐10	   Zaterdag	   20:50	   Weidevgls	  1	   VALTO	  1	   Houtrust	   HKD	  

	         26-‐10	   Maandag	   20:45	   VALTO	  1	   Excelsior	  1	   Vreeloo/1	   HKD	  
26-‐10	   Maandag	   19:15	   VALTO	  A1	   Achilles	  A1	   Vreeloo/1	   HKD	  

	         29-‐10	   Donderdag	   ??	   VALTO	  1	   ??	   De	  Veur	  /	  Z'meer	   HKD	  	  

29-‐10	   Donderdag	   20:30	   Excelsior	  2	   VALTO	  2	   Buitenhof	   Excelsior	  

	         30-‐10	   Vrijdag	   21:00	   VALTO	  A1	   ??	   HKV/OE	   HKD	  	  

	         31-‐10	   zaterdag	   10:00	   Kangoeroes	   -‐	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   VALTO	  F1	   Meervogels	  F1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   VALTO	  F2	   Maassluis	  F2	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   VALTO	  E1	   Meervogels	  E1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   VALTO	  E2	   Meervogels	  E2	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   VALTO	  E3	   Meervogels	  E3	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   VALTO	  E4	   Meervogels	  E4	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   VALTO	  E5	   Maassluis	  E3	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   VALTO	  E6	   OranjeWit	  E5	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   VALTO	  E7	   OranjeWit	  E6	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   VALTO	  E8	   OranjeWit	  E7	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   13:00	   VALTO	  D1	   TOP	  D1	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   12:00	   VALTO	  D2	   Maassluis	  D2	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   11:00	   VALTO	  D3	   Meervogels	  D2	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   10:00	   VALTO	  D5	   Meervogels	  D3	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   09:00	   VALTO	  D4	   OranjeWit	  D4	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   14:00	   VALTO	  C1	   OranjeWit	  C2	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   14:00	   VALTO	  C2	   Meervogels	  C3	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   13:00	   VALTO	  C3	   Meervogels	  C4	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   15:00	   VALTO	  B1	   TOP	  B1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   16:10	   VALTO	  B2	   Meervogels	  B2	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   17:10	   VALTO	  B3	   Meervogels	  B4	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   17:20	   VALTO	  A1	   Meervogels	  A1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   15:00	   VALTO	  A2	   Meervogels	  A2	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   16:40	   VALTO	  1	   ??	   HKV/OE	   HKD	  	  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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31-‐10	   zaterdag	   19:40	   VALTO	  1	   Die	  Haghe	  1	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   18:30	   VALTO	  2	   Die	  Haghe	  2	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   19:40	   VALTO	  1	   Phoenix	  1	   Vreeloo/1	   Reserve	  wedstrijd	  

31-‐10	   zaterdag	   18:30	   VALTO	  2	   Phoenix	  2	   Vreeloo/1	   Reserve	  wedstrijd	  

31-‐10	   zaterdag	   16:10	   VALTO	  3	   Meervogels	  3	   Vreeloo/1	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   18:10	   VALTO	  4	   Meervogels	  4	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   19:20	   VALTO	  5	   Meervogels	  5	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   20:30	   VALTO	  6	   Meervogels	  6	   Vreeloo/2	   MV	  

31-‐10	   zaterdag	   21:30	   VALTO	  7	   ONDO	  6	   Vreeloo/2	   VALTO	  

31-‐10	   zaterdag	   20:50	   VALTO	  8	   Meervogels	  8	   Vreeloo/1	   VALTO	  
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

________________ Einde TC nieuws  ___________________ 
 
De tweede helft 
Het zal niemand ontgaan zijn dat een echte korfbalwedstrijd bestaat uit twee helften. Je mag toch verwachten dat de 
spelers van pakweg 10 jaar en ouder daarvan op de hoogte zijn. Dat betekent dat je de krachten zodanig moet verdelen 
dat je ook in de tweede helft nog enige puf overhoudt om de strijd aan te gaan. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Als de 
eerste helft zoveel energie heeft gekost om de tegenstander weg van de korf te houden dat in de tweede helft de 
tegenstanders je aan alle kanten voorbij lopen, dan rijst de vraag hoe dat op te lossen is. Beter verdelen is het advies 
van de kenners, die aan de kant staan. Maar als je in de eerste helft wat minder energie gebruikt had dan was je 
mogelijk met een fikse achterstand aan de noodzakelijke pauze begonnen? Wie heeft de juiste oplossing? Diverse 
teams van VALTO hebben last van dat ‘tweedehelftsyndroom’. Na enige tijd in de tweede helft overeind gebleven te zijn 
stort het team in. De koppies gaan naar beneden en de bal van de tegenstander te vaak door de korf. Brullende coaches 
en aandacht vanuit het publiek leiden niet tot verandering. Maar…..voor de tegenstander is die tweede helft een andere 
ervaring. Die hebben last van een ‘eerstehelftsyndroom’. Juist in de tweede helft komt alles los. Daarin hebben ze nog 
een dot van energie over, daarin vliegen ze de tegenstanders voorbij alsof ze er niet staan, daarin staan de coaches 
glimlachend te kijken naar de fantastische prestatie van het team, staan de ouders tevreden om zich heen te kijken en te 
praten over de enorme inzet van hun kinderen…… En het bijzondere…..het gaat om dezelfde wedstrijd. 
Een sport met twee helften kent heel vaak twee verschillende helften. Dat geldt voor beide teams, meestal in 
omgekeerde volgorde. Als dat niet geldt dan is de wedstrijd eenzijdig. Dan was het een overwinning met twee vingers in 
de neus of een nederlaag die van tevoren was ingecalculeerd. Maar het kan dan ook gaan om twee volledig aan elkaar 
gewaagde teams. Die wedstrijden horen eigenlijk in een gelijkspel te eindigen. Dat komt wel vaak voor, maar nog meer 
komt het voor dat er een einduitslag staat met een verschil van één doelpunt. Een ongelukkig verlies, volkomen ten 
onrechte. De ander schrijft over een nipte, gelukkige overwinning, die eigenlijk ook nog wel terecht was. 
Het is maar van welke kant je het bekijkt. En dan hebben we de inbreng/invloed van de scheidsrechter buiten 
bovenstaande tekst gehouden. Als je vrij regelmatig op de sportvelden rondloopt dan zou je heel gemakkelijk op het idee 
kunnen komen dat alle uitslagen van alle wedstrijden volledig op de naam van de scheidsrechter komen. Hoe lang is het 
geleden dat ik gehoord heb dat beide deelnemende teams de loftrompet staken over zijn/haar inbreng. 
Het was vorige week de dag van de scheidsrechter; naar mijn idee hoort elke sportdag de dag van de scheidsrechter te 
zijn. Misschien op te lossen door elke week de dag van de sport te vieren. 
          To Val  
 
Op de ledenvergadering heb ik met vreugde kennis genomen van de ingekomen vraag over de gevaarlijke 
korfstandaards die her en der onbeschermd op het veld te vinden zijn, al of niet in functie van lijnendrager. Ik ben wel 
benieuwd of er actie genomen gaat worden. Laat het kalf niet verdrinken….. 
To Val  
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
31 oktober 2015 ALL DAY VALTO DAG 
20 november 2015 Filmavond D en E jeugd, 19.00 uur VILLA 
21 november 2015 Schuurfeest 
27 december 2015 VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
4 maart 2016 Bowlen met de jeugd 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
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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: 
 
16-10  C3 
23-10  C2 

Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

 
 
Wintertijd Challenge Waterkorfbal 
In de nacht van 24 op 25 oktober is er de Wintertijd Challenge, een actie van Spieren voor Spieren. Sportcentrum 
Vreeloo en CKV VALTO organiseren gezamenlijk Waterkorfbal! Vorig jaar was de eerste editie tijdens de Wintertijd 
Challenge, dit jaar willen wij er een groter evenement van maken.  
Waarom organiseren wij Waterkorfbal? Niet alleen voor de gezelligheid maar ook op geld op te halen voor Spieren voor 
Spieren. Dit goede doel heeft als slogan ‘Gezonde spieren sporten voor Zieke spieren’. Om een duidelijk beeld te krijgen 
waarom het geld hard nodig is voor onderzoek en behandelingen van spierziektes bij kinderen, adviseren wij jullie om 
even de tijd nemen voor het verhaal van Bram: 
https://www.youtube.com/watch?v=qASpbaa7P10&feature=youtu.beWTC  
Wat is nu precies Waterkorfbal? 
Dit is korfbal in het water! Het spel wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen, waarvan er 4 tegelijk in het 
water mogen liggen. Het speelveld is het halve zwembad, waarin de eigen korf en de korf van de tegenstander staan 
opgesteld. De wedstrijdjes zullen 10 minuten duren en je mag natuurlijk gewoon wisselen. Net als bij waterpolo moet er 
met de bal overgegooid worden, maar er mag niet met de bal worden gezwommen. De bal mag niet worden afgepakt als 
iemand deze vast heeft.  
Het toernooi 
23.00   De deuren van de sporthal gaan open. 
23.00-00.00  Mogelijkheid om een drankje te doen, om te kleden en te oefenen voor het toernooi. 
00.00-02.00 Het toernooi zal gespeeld worden. 
02.00-02.00  De klok zal een uur terug gaan, tijdens dit uur zal de finale gespeeld worden. 
02.00-03.00 Prijsuitreiking, douchen en nog een hapje en drankje na afloop. 
* tijden kunnen nog veranderen 
 
Lijkt het jullie leuk om met een team mee te doen? Geef je dan nu op via: 
https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voor-spieren 
Omdat we natuurlijk zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor Spieren voor Spieren vragen we per team €30,- 
inschrijfgeld. Als jullie je hebben ingeschreven, kunnen jullie via de wintertijd challenge site je eigen sponsorpagina 
aanmaken. Op deze pagina kunnen andere vrienden en familie donaties doen, waardoor we met zijn allen zoveel 
mogelijk geld op kunnen halen voor kinderen met een spierziekte.  
Heb je geen zin om te sporten of ben je geen nachtmens, dan kan je ook altijd een donatie doen via bovenstaande link. 
Vorig jaar deden er een paar teams mee van VALTO en wij zouden het heel leuk vinden als dat er dit jaar nog meer zijn! 
Dus heb het er over met je team of vrienden en schrijf je in! 
      Lotte van Geest en Nikki van Spronsen 

 

Wedstrijdverslagen 
 
GEHAVEND VALTO VERSLAAT DE KOPLOPER   Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de nederlaag in de harde wedstrijd tegen Telstar vorige week zal het 
vlaggenschip het een tijdje zonder Judith moeten stellen. Zij heeft haar pols 
gebroken bij de botsing vorige week en zal dus een tijdje knarsetandend op de 
bank moeten toekijken. Tijdens de training afgelopen week heeft echter ook Ellen 
een gipshandje gescoord. Zij heeft een vinger gebroken en werd in het ziekenhuis 
getrakteerd op een kluit gips om haar arm, zodat zij haar hand echt niet kan 
gebruiken. Voor vertrek naar Haarlem waren Lotte en Lisanne dus al door 
geschoven naar het eerste om naast Bart en Frank de strijd aan te gaan. Tijdens 
het inschieten bleek echter dat Frank toch iets grieperiger was als hij zelf dacht en 
meldde zich met weke knieën toch af bij Marco. 
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Vandaar de vroege wissel in de tweede helft bij twee van Thom, zodat hij op de plaats van Frank kon 
starten. Ook Manon moest na het inschieten behandeld worden. Zij had een ongelukkige aanvaring gehad 
en was daarbij door haar enkel gegaan. Zij leek na behandeling van Willy toch te kunnen spelen, maar na 
een half uur op de bank zitten werd er toch van afgezien. Laura zou dus na vijfenzestig minuten in twee ook 
bij het vlaggenschip starten om met Naomi, Rob en Niels de brood nodige punten te bemachtigen. Hieruit 
blijkt gelijk het grote voordeel van de gekoppelde competitie van de selectie en is er bij onverwachte situaties 
direct een oplossing voor handen. Onder de bezielende leiding van scheidsrechter Blok gingen we van start. 
Rapid wist zich blijkbaar even geen raad met de verrassende opstelling van de gasten, want VALTO nam 
direct het initiatief. Al snel stond er door doelpunten van Lotte, Bart en Rob een 0-3 voorsprong op het bord. 
Dit gat van drie werd de hele eerste helft steeds vastgehouden. Steeds als de thuisploeg het gaatje 
verkleinde wist VALTO ook mee te scoren. Even werd  er een verschil van vier gemaakt door Rob bij 4-8, 
maar toen kreeg Rapid het ineens op de heupen. Met vier doelpunten op rij wisten zij bij 8-9 de aansluiting te 
krijgen en begon het meegereisde publiek toch wat zenuwachtig op de stoelen te schuiven. Bart en Rob 
brachten weer voor wat lucht door vlak voor rust het verschil weer naar drie te schieten, maar er kon niet 
voorkomen worden dat ook de thuisploeg nog voor de thee scoorde. Hiermee kwam de ruststand op 9-11 te 
staan.  
De thuisploeg kwam scherp uit de kleedkamer en verrastte VALTO met twee snelle aanvallen. Hiermee 
braken zij de wedstrijd weer helemaal open en kon VALTO bij 11-11 weer opnieuw beginnen. Dit werd prima 
opgepakt door de Lierse ploeg. Met zorgvuldig opgezette aanvallen werd er langzaam maar zeker weer aan 
een voorsprong gewerkt. Door in de verdediging flink de duimschroeven aan te draaien wisten de gastheren 
lange tijd niet tot scoren te komen. VALTO verdween langzaam aan de horizon en liep uit naar een riante 
11-16 voorsprong met nog tien minuten op de klok. Rapid had intussen de nodige verse spelers binnen de 
lijnen gebracht om te proberen het tij te keren. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat, want de 
voorsprong van VALTO zou geen moment meer in gevaar komen. De wedstrijd werd vakkundig uitgespeeld, 
waarin Nikki en Kees ook nog wat speelminuten kregen. Zo tikte de tijd weg en werd door om en om scoren 
de wedstrijd bij 13-18 afgefloten door de prima leidende scheidsrechter Blok. Met deze overwinning meldt 
VALTO zich ook bovenaan in de competitie, waar het wel erg druk is op de tweede plaats. VALTO deelt 
deze met Rapid, Pernix en Tilburg. Dit kan nog gekker worden als Victum en Telstar hun gestaakte wedstrijd 
hebben uitgespeeld. Als Victum deze in hun voordeel weet te beslissen staan er ineens zes ploegen met 
acht punten op de eerste plaats. Dat wordt dus nog een spannend laatste kwartiertje in Houten tussen deze 
ploegen. Voor VALTO zit de eerste helft veldcompetitie er op en kunnen we ons op gaan maken voor de 
zaalcompetitie. Nu even een weekje op adem komen en tijd om te herstellen van kleine pijntjes. Al het 
meegereisde publiek weer bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Deze overwinning kwam er ook 
dankzij jullie.  
 
       Graag tot ziens in de zaal, Arno van Leeuwen. 
 
Voor VALTO scoorden: Thom 5x, Rob 4x, Bart en Niels 3x, Lotte 2x en Naomi 1x. 
 
 
 
 
VALTO 2 LAAT DE PUNTEN AAN RAPID    Sponsor Martin Stolze B.V. 
Met de zwaarbevochten overwinning van vorige week had het 2e van VALTO goede zaken gedaan. Nu was 
het zaak om deze lijn door te trekken, want tussen de nummer twee en acht in de poule zitten slechts vier 
punten. Voor VALTO was het dus zaak om ook deze week de punten mee naar huis te nemen om in het 
“linker”rijtje te blijven. Lotte en Lisanne bleven deze week aan de kant, want zij zouden de plaatsen van 
Judith en Ellen in het eerste innemen. Denise mocht dus in Haarlem in de basis starten aan de wedstrijd 
tegen Rapid, wat tot nu toe twee punten minder verzameld had dan VALTO. Onder het genot van een 
heerlijk, voor de spelers soms hinderlijk, najaarszonnetje werd er aan de wedstrijd begonnen. Het was Thom 
die de score opende uit een vrije bal, maar de thuisploeg pareerde deze al snel. De scheidsrechter hield, in 
tegenstelling tot vorige week, de lijntjes kort, waardoor er veel spelhervattingen en onbenutte vrije ballen 
waren. De doelpunten waren dan ook schaars in het eerste deel van de wedstrijd. Halverwege stond er pas 
3-3 op het scorebord, waarna de thuisploeg langzaam het initiatief naar zich toe trok en steeds aan de 
goede kant van de score bleef. De kleine achterstanden werden dan wel weggewerkt door Denise en 
Laurens tot 5-5. In de eindfase tot de rust zou Rapid een eindsprintje naar de kleedkamer inzetten en met 
een redelijk comfortabele voorsprong van 8-5 gaan rusten. 
De tweede helft begonnen beide ploegen goed. Met om en om scoren bleef het verschil steeds gelijk tot 
Kees VALTO met twee afstandschoten op 11-9 had gezet. Er brak toen een lange doelpuntloze periode aan 
voor beide ploegen. De VALTO verdediging stond als een huis, maar de aanvallen leverden niets op. Thom 
werd naar de kant gehaald en gewisseld voor Niels L., zodat er meer rebound gepakt kon worden. Later zou 
blijken dat Thom ook gespaard moest worden voor de volgende wedstrijd. De doelpuntloze fase werd als 
eerste door de Haarlemmers doorbroken, maar VALTO sloot direct weer aan.  



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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De deksel was echter van de Lierse korf en de thuisploeg gooide met vier doelpunten op rij de wedstrijd in 
het slot. In de slotfase werd Naomi nog ingebracht op de plaats van Laura, wat bij het meegereisde publiek 
wat vraagtekens opriep. Ook Laura bleek later in het eerste te starten en moest dus even een adempauze 
hebben. Het lukte VALTO niet meer om het ontstane gat van zes te dichten in de laatste minuten, maar de 
eindstand werd nog wel door Kees op het bord geschoten. De wedstrijd werd uiteindelijk afgefloten bij de 16-
11 eindstand, waarmee we op de helft van de veldcompetitie zijn gekomen en het weer tijd wordt om naar de 
zaal te verhuizen. Na het bekend worden van de rest van de uitslagen blijkt hoe belangrijk de overwinning 
van vorige week was. VALTO gaat nu in de brede middenmoot de zaal in, terwijl bij verlies vorige week we 
nu de rode lantaarn in de handen geduwd zou hebben gekregen. Blijkt eens te meer hoe dicht de ploegen bij 
elkaar zitten en we er dus na de zaal direct moeten staan om afstand te nemen van de laatste plaatsen.  
Voor nu even een korte pauze voor de trainingen en oefenwedstrijden in de zaal zich weer aandienen.  
Alle meegereisde supporters bedankt voor jullie aanwezigheid en steun. We zien u graag terug in de zaal.  
 
      Groet, Arno van Leeuwen.  
 
Voor VALTO scoorden: Thom en Kees 3x, Pieter 2x, Denise, Laurens en Mariska 1x.  
 
 
 
Fluks 3 – VALTO 8 
Vorige week heeft u een stukje van ons gemist. We speelden thuis en kregen hulp van Bart V en Wouter uit VALTO 6. 
Op bezoek kwam een hele jonge Tempo ploeg. Hier konden we het niet tegen bolwerken omdat zij behalve een betere 
conditie ook nog eens scherper schoten. We verloren met maar liefst 9-18. Wouter en Bart V. bedankt voor jullie hulp. 
Afgelopen zaterdag reisden we af naar Noordwijk waar Fluks 3 op ons wachtte. Kwam daar een oude bekende tegen 
(waarmee ik in 1992 had samengespeeld) en ik complimenteerde haar met het feit dat ze nog steeds in het 3e zat terwijl 
ik inmiddels in 8 zit. Ze lachte een beetje zuur en gaf aan dat we eigenlijk allebei in het laagste seniorenteam zaten. 
Kortom Fluks heeft nog maar 3 senioren.  Ook na afloop van de wedstrijd was er niemand meer te bekennen. Geen 
tegenstander, 1 dame achter de bar en een geheel lege kantine. En dat voor een zaterdagclub. Dit maakt me gelijk weer 
trots. VALTO heeft 8 senioren en hoewel het zaterdag een “klein”  seniorenprogramma was, hebben we nooit een leeg 
clubhuis. 
Dan de wedstrijd. Dit ging eigenlijk helemaal goed. Volgens mij hebben we de hele wedstrijd voorgestaan. Konden we 
het weer eens af zonder hulptroepen en wonnen we gewoon met 7-11 en kunnen misschien die rode lantaarn hiermee 
afgeven. Op 31 oktober mogen we weer. 
Tot die tijd kunnen we nagenieten van onze overwinning. 
        Groet Peter 
 
 
ODO A1 - VALTO A1       Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Ze flikken het weer, maar vraag niet hoe... Ja, dat is in 1 zin wat er zaterdag gebeurd is in Maasland. Afgelopen zaterdag 
was het voor de A1 weer lekker vroeg, we mochten om 11 uur aantreden tegen ODO. Tenminste, dat was de bedoeling. 
Bij ODO hadden ze in de vroege uurtjes al wat vertraging opgelopen waardoor we 20 minuten later startten dan gepland. 
Desondanks waren we er klaar voor, we hadden zin in weer een derby. Ook waren we gemotiveerd om de goede reeks 
van 3 gewonnen wedstrijden uit te bouwen. Zo konden we met een mooie 2e plaats op slechts 2 punten achterstand en 
met een goed goed gevoel de zaal in. Maar, en dat was niet de eerste keer dit seizoen, de start was ronduit slecht. De 
eerste 4 aanvallen van VALTO leverden welgeteld 0 schoten op, en de eerste 5 minuten van ODO waren zo goed dat 
het meteen 4-0 was. We werden meteen even goed met onze neus op de feiten gedrukt, we zouden hier absoluut niet 
gaan winnen met deze inzet. Gelukkig pakte VALTO het daarna vrij snel op en kwam er na de 6-1 van ODO even een 
goede fase aan onze kant. Hierdoor kwamen we terug tot 6-4 en van daaruit door naar 7-6. Stuk voor stuk goede goals, 
maar waarom we dit in het begin nou niet konden? In ieder geval denk ik dat de wedstrijd tegen Excelsior (8-1 achter, 
11-12 winst) een enorme drijfveer is geweest zaterdag. Want het gaf ons veel vertrouwen dat het dit keer ook goed kon 
komen. Met rust was het 8-6 en dan weet je dat het nog lang niet gespeeld is, en dan moet je dus gewoon doorgaan met 
de stijgende lijn waar je in zit. Dat deden we eerst niet, namelijk 10-6 voor ODO, maar later kwamen we wel weer met 
een sterke fase waardoor het ineens 10-11 was. Wedstrijd gekanteld, erop en erover zou je zeggen. Maar nee, VALTO 
hield het veel te spannend en had het al lang moeten beslissen. Helaas werd het na lang sterk verdedigen toch 11-11. 
Maar gelukkig was daar Alex, de man van de wedstrijd, die met een mooie actie een strafworp verdiende. Ruben maakte 
deze koelbloedig af en zo sleepte VALTO na 3 hectische slotminuten, met nog wat rare beslissingen, toch de 
overwinning eruit. Het was weer kantje boord maar we hebben het weer geflikt. En zo is het spel bij lange na niet altijd 
goed, maar de mentale weerbaarheid en de teamspirit die dit team kan opbrengen met z'n allen is maar weer eens 
enorm groot gebleken. 
Top gedaan allemaal!! Nu lekker de zaal in, waar we flink aan de bak mogen in de overgangsklasse. Ons voornaamste 
doel is om handhaving veilig te stellen en daarna zien we wel verder. Maar voordat het zover is mogen we eerst nog 
proberen om de Haagse KorfbalCup binnen te slepen. De poule wedstrijden vinden plaats op zaterdag 24 oktober om 
19:15 in de Houtrust in Den Haag tegen VEO A1 en op maandag 26 oktober om 19:15 in onze eigen Vreeloo-hal in De 
Lier tegen Achilles A1. We zien jullie dan graag! 
        Groetjes, De A1 
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VALTO B1 – Sporting Delta B1	  	  	   	   Sponsor:	  Triple	  consultancy	  –	  Groenenbloem	  –	  Joop	  montage	  	  
Vandaag mochten we om 14:00 aantreden tegen Sporting Delta B1. Na vorige week verloren te hebben hoopte we 
vandaag wel een keer de punten te pakken. Maar helaas mocht dat ook deze week niet lukken, en speelde we een 
matige wedstrijd. En dat kon je ook wel zien aan het scorebord want helaas verloren we met 9-13. Bas en Laura bedankt 
voor het reserve zitten. 
        Groetjes B1 
 
 
VALTO B2 – Alo B2 (3 Oktober) 
We begonnen de ze wedstrijd met veel hoop op dat we zouden winnen. Het was tenslotte onze kampioenswedstrijd. In 
het begin ging het erg goed. We waren geconcentreerd aan het spelen en speelden goed. Daarom kwam ook al snel het 
eerste doelpunt van ons. Ook scoorden wij het volgende doelpunt. Jammer genoeg scoorde Alo het volgende doelpunt. 
3-2 voor ons.  Toen scoorden we er nog eentje. Daarna was het een tijdje rustig met de doelpunten. Een paar minuten 
voor de rust scoorden wij er nog een. We gingen met 5-2 de rust in. We kregen een korte peptalk van Cock en gingen er 
daarna weer tegenaan. De spanning was natuurlijk erg groot, omdat ons kampioenschap er steeds dichter aan zat te 
komen. We gingen steeds gehaaster spelen waardoor we fouten maakten. Alo scoorde 2 doelpunten terwijl wij niks 
scoorden. 5-4. Gelukkig besefte we toen dat we echt rustiger en geconcentreerder moesten spelen. Het lukte ons om er 
een te scoren. 6-4.  WE speelden nog steeds best wel gehaast  en de spanning was hoog. Het lukte ons nog wel om er 
nog een te scoren. 7-4. We waren natuurlijk blij dat er weer doelpunten vielen maar we waren er nog niet. Alo scoorde er 
nog een wat de stand 7-5 maakte. Gelukkig scoorden wij er nog twee doelpunten daarna wat de eindstand 9-5 maakte. 
We waren natuurlijk super blij dat we kampioen waren en hebben dit dan ook gevierd met een heerlijke taart. Namens de 
B2 wil ik Cock Matthijsse (onze trainer) bedanken om ons naar de overwinning te leiden. Zonder hem was het nooit 
gelukt. 
       Luuk van den Nouweland, B2 
 
 
VALTO B3 Kampioen!!! 
Om 11 uur begon de wedstrijd tegen Avanti, we moesten winnen om kampioen te worden. Het was lekker weer en een 
beetje winderig. Toen gingen we van start. Allereerst een mooie doorloop van Mate op de korf: geen doelpunt. Het 
duurde zeker 10 minuten en 35 aanvallen en schotpogingen voordat er eindelijk een doelpunt viel. Mate scoorde 1-0. Tot 
dan toe had de tegenstander weinig balbezit gehad, maar als het doelpunt 
niet aan eigen zijden wil vallen dan blijft het gevaarlijk. Gelukkig scoorde 
Romy snel daarna de 2-0. Toen werd er gewisseld van aanvalsvak. En al 
snel volgde de 3-0 van Martijn de 4-0 van Amber, 5-0 van Romy en 
opnieuw Mate 6-0. Het was natuurlijk niet meer zo spannend maar het 
veldspel bleef goed. Na een overtreding nam Floris een strafworp maar 
die miste. Vlak daarna werd de zelfde overtreding gemaakt maar toen 
nam Martijn de strafworp en die zat wel. Vervolgens was er een mooie 
combinatie tussen Rishelle en Martijn die een doorloop scoorde: 8-0. Net 
toen het publiek scandeerde tien- tien- tien ,toen deed Avanti wat terug:  
8-1. De 9-1 bleef even uit: een schijnbaar zekere goal verliet de korf op 
wonderbaarlijke wijze. Je zou dit met recht een toverbal kunnen noemen. 
Vervolgens zorgde Noortje voor de eindstand 9-1. Daarna hebben we een 
heerlijke taart gegeten om het kampioenschap te vieren! Het was een echte teamprestatie: Amber, Vera, Richelle, 
Noortje, Romy, Mate, Floris, Jimmy en Martijn, en natuurlijk onze coach Nico en trainer Cock. Allemaal goed gedaan!En 
nu op naar de zaal! 

 Groet Martijn 
 
 
Weidevogels C1 - VALTO C1 
Vorige week zaterdag (3 oktober) moest VALTO C1 uit tegen Weidevogels C1. Dit was de kampioenswedstrijd van 
VALTO C1, gelijkspel of de winst was genoeg voor VALTO C1. We moesten al vroeg op staan omdat de wedstrijd was 
verzet naar 09:00uur zodat Laurens en Ron er bij konden zijn om te coachen. Het beloofde in principe een belangrijke 
wedstrijd te worden, want bij de thuiswedstrijd had VALTO C1 net aan gewonnen. Inge  (B2) en Koert (D1) gingen als 
reserves mee. De vakken waren: Bas, Luca, Julia en Tessa en het andere vak bestond uit: Wouter, Jan-Pieter, Laura en 
Iris. Eenmaal toen de wedstrijd begon kwam VALTO C1 al gauw achter met 1-0. Maar we kwamen terug en schoten er 2 
in 1-2. Weidevogels was het hier niet mee eens en scoorde voor rust de 2-2 en de 3-2. Met deze stand gingen we de 
rust in. 
Rust     Na een goed gesprek in de kleedkamer over dat we met een hoger baltempo moeten spelen en dat we het in 
principe konden winnen, gingen we vol zelftrouwen de 2e helft in. Maar dat was aan het begin nog niet helemaal te 
merken want VALTO C1 liet er een door en daardoor was het 4-2. Dit was voor Weidevogels een gunstig doelpunt want 
ze moesten met 3 punten verschil winnen om kampioen te worden als KVS ook won tegen Achilles. Maar als VALTO C1 
iets niet wou was het wel het kampioenschap voorbij laten vliegen. VALTO C1 pakte de draad weer op en kwam nog op 
6-7 voorsprong. Met nog 1 minuut op de klok kreeg VALTO C1 helaas nog een strafworp tegen 7-7. Op dit moment 
mocht er niks meer fout gaan, want Weidevogels stond in de aanval en had dus kunnen scoren maar doordat de bal 
werd onderschept floot de scheidsrechter af en was VALTO C1 kampioen. Alle VALTO fans, heel erg bedankt voor het 
aanmoedigen en Inge en Koert voor het reserve zitten. 
        Groetjes VALTO C1  
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VALTO D1 – KCC D1 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO D1 tegen 
KCC D1. Voor VALTO & KCC was dit een 
belangrijke wedstrijd. Als KCC won mochten zij 
naar de kampioens-poule maar als VALTO won 
werd VALTO kampioen. 
De vakken waren in de aanval: Annelie; Elise; 
Romeo en David. In de verdedigiing begon: 
Romy; Koert, Jasper & Emma. Toen de 
wedstrijd begon scoorde KCC snel, het was 1-0, 
maar kort daarna scoorde VALTO, het was 1-1. 
We stonden de hele tijd achter of gelijk en 
gingen met 5-4 de rust in. 
In de rust vertelde Frank en Mellanie dat we 
beter konden dan KCC. In de tweede helft 
scoorde VALTO de 5-5 maar jammer genoeg 
scoorde KCC weer. Een kwartier voor tijd werd 
ik gewisseld voor Kim. Ik vond het jammer, maar gelukkig had ik wel net de 6-6 gescoord. In de laatste 8 
minuten stond het 7-8 voor ons! VALTO D1 liep uit, het werd 7-9. Het bleef spannend, omdat KCC scoorde 
(8-9). In de laatste 2 minuten werd er nog gescoord door…. VALTO: 8-10!!! 
VALTO D1 is kampioen in de hoofdklasse!!!! 
       Groetjes Emma 
 
 
 
 
 
VALTO D4 KAMPIOEN! 
Afgelopen zaterdag was er eindelijk de kampioenswedstrijd tegen VEO. De D4 was drie weken geleden al 
kampioen, maar we wilden het thuis en met een compleet team vieren. Helaas werd Jordan woensdag ziek 
en was zij nog niet fit genoeg om te spelen, of om zelfs te komen kijken. Maar met of zonder onze 
topscoordster, er moest weer gewonnen worden. Winnen is eigenlijk nooit een probleem voor de D4, alle 
wedstrijden werden gemiddeld gewonnen met tien doelpunten verschil. Toch stond er na 12,5 minuten 
spelen een krappe 1-0 voorsprong op het scorebord door een doelpunt van Tim. Veel te gehaast, grote 
kansen en zelfs strafworpen werden gemist. De tweede 
aanval ging bij vlagen beter, met Justin en Mink die de 3-0 
ruststand bepaalden. “Paniekkorfbal” waren de wijze 
woorden van Sven over de eerste helft. Maar na een 
praatje en limonade werd de tweede helft beter. Justin 
opende de score met een schot op één been, vervolgens 
knalde Marleen daar een doelpunt achteraan. Indy was ook 
wakker en scoorde een doorloop, en even later nam Sven 
plaats achter de strafworpstip. De strafworp ging te kort, 
maar de korte kans die hij hierdoor kreeg was wel aan 
Sven besteedt. Vervolgens liet hij zien dat hij wel 
onderhands kon scoren met een doorloop, en Justin sloot 
af met nogmaals een doelpunt. Zo stond er in 12,5 minuut 
tijd een 9-0 voorsprong op het scorebord en speelde de D4 
weer zoals we de D4 kennen. Na de wissel kwam VEO nog 
tot één doelpunt, terwijl bij ons Dione uit een diepe bal een 
vrije schotkans wist te verzilveren, Mink weer de bal door de korf gooide en Stan één minuut voor tijd met 
een korte kans ook nog zijn doelpuntje meepakte. De eindstand werd 12-1, met maar liefst acht van de 
negen spelers die gescoord hebben is dat een super prestatie die gevierd werd met heerlijke taart! Een 
verdiend kampioenschap want elke wedstrijd werd voor de volle 100% gespeeld. Ondanks dat er maar 
weinig tegenstand was is de D4 toch enorm gegroeid, daarvoor krijgen jullie onze complimenten. In de zaal 
gaan we een hele klasse hoger spelen en krijgen we ook betere tegenstanders. Daarvan kan de D4 nog veel 
meer leren, en wij hebben er de volle vertrouwen in dat ook daar punten gepakt gaan worden. Op naar de 
zaal! 
      De coaches van de D4 
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VALTO D5 – Dijkvogels D2  3-12  
Zaterdag was het de laatste veldwedstrijd van de D5 tegen koploper Dijkvogels D2.  Marit en Guillermo waren er helaas 
niet bij, maar Maaike en Sanne vielen gelukkig in. D5 wist dat het een zware wedstrijd zou worden, maar iedereen ging 
enthousiast van start. Er werd door beide ploegen goed verdedigd en aangevallen zonder dat er een score viel.  Na 5 
minuten scoorde Dijkvogels de eerste goal en vrij snel daarna ook de 0-2. VALTO liet zich niet uit het veld slaan en 
Mette maakte een fantastische goal die helaas werd afgekeurd. In het tweede kwart kwam Levi in het veld die ondanks 
zijn slaapfeestje fris en actief in veld stond. Het spel bleef heen en weer gaan en waar Dijkvogels wel kon scoren, lukte 
het VALTO maar niet om de bal in de korf te krijgen. Met een 0-6 achterstand ging VALTO D5 de rust in. Na een peptalk 
van Danny en Marije ging VALTO de 2e helft in waar Dijkvogels al snel scoorde. Ook al was het 0-7, VALTO bleef 
doorgaan en Mette scoorde na een mooie aangooi van Roald de  1-7. Dijkvogels bleef de punten scoren waar VALTO 
ook kansen kreeg maar helaas ging de bal er nog steeds niet in.  Bij een 1-10 scoorde Sanne een mooi punt en ook 
Anouk scoorde nog een punt waarmee eindstand uiteindelijk 3-12 werd. Mooi om te zien dat de D5 ondanks de scores 
kampioen Dijkvogels D2, niet opgaf en bleef aanvallen en verdedigen en daardoor toch 3 (en eigenlijk 4) punten 
scoorden. 
          Fam. Molenaar 
 
 
Excelsior E4 - VALTO E6 
Afgelopen zaterdag 10 oktober speelde we onze laatste wedstrijd uit tegen Excelsior E4 waar we 2 weken terug nog 
ruim van gewonnen hadden. Dus we hadden er zin in. Danique was ook weer hersteld van een blessure dus we waren 
als team ook weer compleet. Eerst nog even een gezellige foto en daarna de start van de wedstrijd. We begonnen gelijk 
super goed met aanvallen en verdedigen. Het ging alleen niet zo 
makkelijk als de vorige keer. Maar Jill scoorde het eerste 
doelpunt en daarna kregen we een strafworp tegen. Deze werd 
gemist door Excelsior. Daarna werd er even niet goed opgelet en 
werd er door Excelsior gescoord. Zo stond het dus even 1-1. Ook 
Danique scoorde nog een heel mooi doelpunt en die was verdedigd 
maar daarna scoorde ze nog 1 keer en zo was het 1-2 in de rust. 
Eigenlijk waren we wel wat beter dan Excelsior en als alle ballen 
erin waren gegaan dan hadden we denk wel met 20-1 kunnen 
winnen. Maar het is 1-8 geworden. Een super leuke wedstrijd waar 
we allemaal lekker  
veel hebben gescoord. En zo zijn we als 3e in de poule geëindigd. 
Bedankt Vera en Maaike voor het goede coachen!! Jullie zullen beste wel eens gek worden van die giebelende meiden 
van de E6. 
Op naar de zaal waar we nog meer gaan leren, en waarschijnlijk net zo veel lol en plezier gaan beleven. 
 
      Groetjes van Jill en Irma Koornneef 
 
 
 

 
 
 
 




