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Alsof je er zelf bij bent 
 
Een kaartje kopen was er dit jaar niet bij. Ten eerste was de finale van het WK korfbal al snel uitverkocht en 
daarnaast hadden we andere plannen voor de dag. Uiteraard niet tijdens de wedstrijd zelf. Op het moment 
suprême zat ik namelijk op de bank voor de TV, waar de NOS de finale tussen gastland België en Nederland 
rechtstreeks de huiskamers in bracht. Inclusief voorbeschouwing, met Mady Tims als analiste en Barry 
Schep als co-commentator. 
 
Ik had mij echter niet gerealiseerd dat er een andere klassieker op het programma stond. Hoe had de KNVB 
dit kunnen plannen? Afijn, nadat ik door de voetbalfans uit de huiskamer verbannen was, zocht ik mijn heil in 
de werkkamer, alwaar ik de live stream van de NOS aanzette. In de kleinere ruimte, met Twitter op het 
andere scherm en het geluid op 10, waande ik mij op de tribune van de Lotto Arena te Antwerpen. Wat een 
sfeer! 
 
Ik keek naar voren en zag de Belgen in het kolkende stadion. Links van me zag ik bekende 
korfballiefhebbers als Liesbeth, Marleen, Rosanne, Michiel en Laurens. Rechts zat de Rick, de arbitrage 
analist, die de scheidsrechterlijke oneffenheden haarfijn wist aan te wijzen. En zo zagen we gezamenlijk een 
bijzonder spannende eerste helft, waarin Nederland moeite had met vooral haar eigen spel en de Belgen 
gewoon lekker meededen. Voor de neutrale toeschouwers, als ze er al waren, een leuke pot om naar te 
kijken. 
 
De tweede helft startte met een 13-15 voorsprong voor Nederland en een gevoel dat dit toch nog wel eens 
anders kon lopen dan verwacht. Inmiddels weer op de bank plaatsgenomen en begrepen dat de eerste 
klassieker in 1-1 was geëindigd, gebeurde het dan toch. Langzaam liep Oranje uit naar een ruime 
voorsprong van 6 punten en toen het verschil 7 punten was, wisselde bondscoach Wim Scholtmeijer het 
gehele team voor alle reservespelers, waarmee hij recht deed aan de slogan van dit toernooi: "Het WK 
winnen we samen". Mooi om te zien dat 'de bank' het karwei mocht afmaken en een 18-27 op het scorebord 
zette. 
 
Hoewel verwacht, toch een leuke wedstrijd en ervaring. Doet me denken aan de komende Korfbalchallenge 
eind december, de zaalfinale in de Ziggo Dome volgend jaar of een zaalkampioenschap 1e klasse E … dáár 
zou ik wel bij willen zijn! Het seizoen is nog lang, maar de eerste winst voor VALTO 1 is een feit en wie weet 
wat er kan gebeuren als het blessureleed voorbij is … ik heb wel zin in een volle, kolkende sporthal met 
topkorfbal. Doen jullie, supporters mee? Want kampioen worden we samen! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas  
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Donderdag 12 november 2015 
20:15 B22048 VALTO 1 - Vriendenschaar 1 Vreeloo-hal De Lier M. van Roon 

19:00 B22047 VALTO D1 - Vriendenschaar D1 Vreeloo-hal De Lier  
 
Zaalwacht 12 november 2015 
18:45-20:15 Ouders Annelie Prins 
20:15-21:30 Michiel Cornelisse 
 
 
Zaterdag 14 november 2015 
16:00 12236 VALTO 1 - Merwede 1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 L. vd Bie 

14:35 14510 VALTO 2 - Oranje Wit 2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 AJ. van Vliet 

16:25 17039 VALTO 5 - Achilles 4 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Pierre Venetiën 

18:30 17078 KVS / Mariem 6 - VALTO 4 De Blinkerd Scheveningen veld 1  
13:00 4504 Excelsior 6 - VALTO 7 De Buitenhof in Delft veld 1  
21:20 4390 Avanti 14 - VALTO 6 De Viergang in Pijnacker veld 1  
20:45 4635 Pernix 8 - VALTO 8 De Zijl in Leiden veld 1  
16:20 18294 Weidevogels A1 - VALTO A1 De Zijde in Bergschenhoek  Frank van Alphen 

14:15 5860 VALTO A2 - Futura A2 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Marco Boekestijn 

13:15 19647 VALTO B1 - KCC B1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 W. Eijgenraam 

16:25 6315 Velocitas B1 - VALTO B2 De Does in Leiderdorp veld 1  
09:00 20838 IJsselvogels C1 - VALTO C1 Zuidplas in Moordrecht  S. Souren 

13:15 6868 VALTO C2 - Avanti C3 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Mark van Geest 

11:15 21596 VALTO D1 - Die Haghe D1 Vreeloo-hal in De Lier veld 2  
12:15 9534 VALTO D2 - Fortuna D6 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Steven Vijverberg 

11:10 7811 Dijkvogels D2 - VALTO D4 Sporthal in Maasdijk veld 1  
15:25 8561 VALTO D5 - Dijkvogels D3 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Dani Verbaan 

10:00 9707 Tempo E1 - VALTO E1 Limmeshallen Alphen Rijn veld 1  
09:00 9695 Phoenix E1 - VALTO E2 Oosterpoort in Zoetermeer veld 1  
11:10 9651 VALTO E3 - Meervogels E3 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Ellen v.d. Haagen 

10:15 11472 VALTO E4 - Avanti E5 Vreeloo-hal in De Lier  Kees Verkade 

12:05 9638 VALTO E5 - Futura E1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Lisanne Onck 

10:15 9636 VALTO E6 - Excelsior E2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Lisa de Rijcke 

09:55 9689 Phoenix E4 - VALTO E7 Oosterpoort in Zoetermeer veld 1  
12:05 9635 VALTO E8 - Velocitas E4 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Romy Stolk 

10:00 8772 Fortuna F2 - VALTO F1 Fortuna-hal in Delft veld 1  
11:10 8614 VALTO F2 - ONDO F3 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Kirsten Prins 

 
 
Zaalwacht 14 november 2015 
Hal 1: Hal 2: 
10:00-11:10 Ouder Maartje van Leeuwen 11:00-12:15 Ouder Jasper van Eijk 
11:10-12:05 Ouder Jonne vd Meer 12:15-13:15 Ouder VALTO D2 
12:05-13:15 Ouder VALTO E5 13:15-14:15 Ouder Freek van Vliet 
13:15-14:35 Rosanne van Staalduinen 14:15-15:25 Leonie Staats 
14:35-16:00 Annemieke Lagerwerf 15:25-16:25 Ouder VALTO D5 
16:00-17:15 Frank Poot 16:25:17:30 Reserve VALTO 5 
 
 
Zaterdag 14 november 2015 Rijders   
21:20 20:15 VALTO 6 Mariska Moerman Lysanne van Venetien Bart Versteegen 
16:20 14:45 VALTO A1 Romee Valstar Vera van der Eijk Rosanne Staalduinen 
16:25 15:15 VALTO B2 Rolf Jansen Noa de Meulmeester Cock Matthijsse 
09:00 07:45 VALTO C1 Laura van der Eijk Wouter Dijkstra Bas Ridder 
11:10 10:30 VALTO D4 Dione van Weele Stan Keijzer Sven Donker 
10:00 08:45 VALTO E1 Tim Krapels Sanne Rijsdijk  
09:00 08:15 VALTO E2 Isa Stolk Milan Lansbergen  
09:55 09:00 VALTO E7 Tess Lochmans Lotte Vermeer  
10:00 09:00 VALTO F1 Lenne van der Voorn Tobias van Vliet  
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Opstellingen 14 november 
VALTO 1  Aanwezig: in onderling overleg 
Opstelling wordt nader bepaald.  
 
VALTO 2  Aanwezig: in onderling overleg 
Opstelling wordt nader bepaald. 
 
VALTO 3 Is vrij 
 
VALTO 4  Vertrek om 17:15 uur  
Dames: Lisa van S., Petra D., Laura H, w.a., w.a.  
Heren:  Roland, Thomas, Ruben L, w.a., w.a. 
 
VALTO 5  Aanwezig: 15:25 uur  
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther 
Heren: Marco, Hans, Mark, Ruud, w.a. 
 
VALTO 6  Vertrekken om 20:10 uur 
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B 
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, 
 
VALTO 7  Vertrekken om 11:45 uur 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Nathalie, w.a. 
Heren: Jelle, Rinze, Fril, Vincent, w.a. 
 
VALTO 8  Vertrekken om 19:30 uur 
Dames: Helma, Rosanne, w.a., w.a., w.a.,  
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Sjors 
 
 
 
Uitslagen 7 november 2015 
RWA 1 - VALTO 1 18 - 23 
RWA 2 - VALTO 2 22 - 20 
Fortis 2 - VALTO 3 27 - 17 
Reeuwijk 2 - VALTO 5 12 - 10 
VALTO 4 - Paal Centraal 2 13 - 13 
VALTO 7 - VEO 5 15 -   9 
VALTO 6 - Tempo 10 14 -   9 
VALTO 8 - Dijkvogels 5 10 -   7 
VALTO A1 - Blauw-Wit A1 17 - 18 
Fortuna / Delta Logistiek B1 - VALTO B1 23 -   8 
VALTO B2 - DES B1 3 -   6 
VALTO B3 - De Meervogels B4 6 - 11 
VALTO C1 - KOAG C1 6 - 12 
DES C2 - VALTO C2 5 -   2 
KVS / Maritiem D1 - VALTO D1 7 -   7 
Pernix D2 - VALTO D2 1 - 17 
VALTO D3 - Fortuna / Delta Logistiek D4 6 -   0 
VALTO D4 - Die Haghe D3 9 -   2 
VALTO D5 - Futura D1 11 - 11 
VALTO E1 - Fortuna / Delta Logistiek E4 5 - 15 
ODO E3 - VALTO E3 5 -   5 
DES E2 - VALTO E4 2 -   7 
Madjoe E3 - VALTO E5 10 -   3 
Avanti E7 - VALTO E6 6 -   5 
VALTO E7 - Fortuna / Delta Logistiek E8 7 -   4 
Achilles E3 - VALTO E8 5 -   5 
VALTO F1 - ONDO F1 1 - 28 
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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde deze zaterdag uit in Rhoon tegen RWA 1 en begon zo de zaalcompetitie. Met rust was de 
voorsprong 1 punt voor VALTO en uiteindelijk werd in de 2e helft een gaatje geslagen, VALTO 1 nam zo de 
punten mee naar huis en won met 18-23!  
VALTO 2 speelde voor VALTO 1 tegen RWA 2 en wilde zorgen voor een mooie basis, zodat ook het 2e de 
eerste punten mee naar De Lier kon nemen. Helaas was het 2e van RWA net scherper in de afronding en 
werd er met 22-20 verloren.  
VALTO 3 had een zware kluif aan Fortis 2, hetzelfde Fortis waar vorig jaar ons 2e nog tegen speelde. 
VALTO 3 speelde scherp, snel en kon lange tijd mee scoren met Fortis, totdat er uiteindelijk een gat werd 
geslagen. Eindstand 27-17 winst voor Fortis uit Zeeland.  
VALTO 4 speelde in een spannende wedstrijd de seizoensopener tegen het StudentenKorfbal team Paal 
Centraal 2 uit Delft. In een gelijkopgaande wedstrijd leek de winst in de allerlaatste minuut veilig te worden 
gesteld door de 13-12 uit een afstandschot, helaas werd er in dezelfde minuut ook gescoord door Paal 
Centraal, eindstand 13-13.  
VALTO 5 speelde met nieuwe aanwinst Rens Koole uit in Reeuwijk tegen Reeuwijk 2, helaas bleek ook 
deze ploeg te sterk voor VALTO. VALTO 5 ging met lege handen naar huis na een 12-10 verlies.  
VALTO 6 speelde thuis tegen de echte senioren van Tempo 10, in een wedstrijd waar het 6e vooral tegen 
zichzelf bleek te spelen. Uiteindelijk werd er in de 2e helft het verdiende gat geslagen, waardoor VALTO met 
14-9 deze wedstrijd won.  
VALTO 7 speelde met aanvulling uit het 6e de wedstrijd tegen Veo 5 en was gebrand op de 1e seizoens 
overwinning in de zaal. Door een vooral sterke 2e helft kon het 7e de wedstrijd naar zich toe trekken en 
winnen met 15-9.   
VALTO 8 sloot de wedstrijd dag in de Vreeloo sporthal af tegen tegen buren Dijkvogels 5. Een jonge ploeg 
waar de ervaring van VALTO 8 uiteindelijk sterker bleek en de wedstrijd met 10-7 werd gewonnen.  
VALTO A1 speelde deze zaterdag haar eerste wedstrijd in de Overgangsklasse, een echte kraker stond op 
het programma tegen het Amsterdamse Blauw Wit A1. In de slotfase van de wedstrijd leek de A1 de 
wedstrijd naar zich toe te trekken door een voorsprong van 2 punten, maar Blauw Wit trok aan het langste 
eind, de A1 verloor met 17-18.  
VALTO A2 genoot van een vrije zaterdag.  
VALTO B1 speelde uit tegen Fortuna B1. In de zaal speelt de B1 net als buiten in de hoofdklasse, alleen in 
de zaal gaat dit gepaard met de schotklok. Een extra dimensie aan het spel, wat het leuk maakt om naar te 
kijken. Tegen Fortuna kon de B1 de eerste 10 minuten bij blijven en zelfs een 0-1 voorsprong te pakken, 
maar daarna zorgde slordigheden er voor dat Fortuna in haar spel kwam en toch eenvoudig de overwinning 
pakte: via een 9-4 ruststand, werd het maar liefst 23-8. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen KCC B1. 
Buiten werd hier kansloos van verloren, na een gelijk opgaande eerste helft. 
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B1. Buiten werd ook al twee keer tegen DES B1 gespeeld: één keer 
gewonnen en één keer verloren. DES speelde een sterkere eerste helft, waardoor het met rust 0-3 stond. De 
tweede helft ging wel gelijk op, waardoor het uiteindelijk 3-6 werd voor DES. A.s. zaterdag speelt de B2 uit 
tegen Avanti B3, een ploeg waar VALTO B3 buiten makkelijk van wist te winnen, dus hier verwachten we wel 
de volle winst. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Meervogels B4. Vorige week werd er ook al tegen deze ploeg geoefend en 
toen stond er aan het eind een 4-21 nederlaag op het scorebord. Ook dit keer was Meervogels een maatje te 
groot voor onze B3, mar gelukkig wisten ze de schade wel wat te beperken: dit keer werd het 6-11. De B3 is 
de komende twee weken vrij en komen pas 28 november weer in actie. 
VALTO C1 speelde thuis tegen KOAG C1. KOAG was de hele wedstrijd feller en gretiger op de bal, 
waardoor de C1 vaak achter de feiten aan liep. Halverwege stond er een 2-8 stand op het scorebord. Hierna 
ging de wedstrijd qua score wat gelijker op, maar KOAG bleef duidelijk de betere ploeg. Eindstand: 6-12. 
A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen IJsselvogels C1. 
VALTO C2 speelde uit tegen DES C2. Buiten werd er ook al twee keer tegen deze ploeg gespeeld en toen 
werd er één keer gewonnen en één keer verloren. Dit keer was DES de sterkere ploeg en zodoende bleven 
de punten in Delft, 5-2. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen Avanti C3. 
VALTO C3 begon gelijk met een vrij weekend en is zaterdag ook weer vrij. 
VALTO D1 speelde uit tegen KVS D1. Een spannende wedstrijd, die gelijk op ging. VALTO was wel vaak 
degene die de voorsprong pakte, maar het lukt niet om een echt gat te slaan. Uiteindelijk werd het een 
gelijkspel, 7-7. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen Die Haghe D1 en donderdag komen ze in actie voor 
de Zuid-Holland cup tegen Vriendenschaar D1. 
VALTO D2 speelde uit tegen Pernix D2. Op het veld speelde de D2 in de 1e	klasse en had daar niet zoveel 
te vertellen. In de zaal spelen ze een klasse lager, nl. in de 2e	klasse. Afgelopen zaterdag werd het een 
verpletterende overwinning, 1-17. Het is wel te hopen dat er tegen de andere tegenstanders wat meer 
tegenstand komt, want winnen is natuurlijk leuk, maar van zo’n makkelijke overwinning leer je niet 
zoveel…… A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen Fortuna D6. 
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VALTO D3 speelde thuis tegen Fortuna D4. Het werd een makkelijke overwinning voor de thuisploeg, 
waarbij het lukte om het verdedigend zo goed dicht te houden, dat de tegenpartij niet wist te scoren. 
Einduitslag 6-0. A.s. zaterdag is de D3 vrij. 
VALTO D4 speelde thuis tegen Die Haghe D3. De D4 speelt in de zaal een klasse hoger dan buiten, waar 
ze makkelijk kampioen werden. Nu in de zaal spelen ze in de 2e	klasse. Afgelopen zaterdag liet de D4 zien 
dat ze prima thuis horen in deze klasse, want ze waren een stuk beter dan de tegenstander. Het werd een 9-
2 overwinning. A.s. zaterdag speelt de D4 uit tegen Dijkvogels D2, een tegenstander waar de D5 het buiten 
moeilijk mee had, we zijn benieuwd hoe de D4 het tegen hen doet. 
VALTO D5 speelde thuis tegen Futura D1. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd met heel veel doelpunten 
over en weer. Uiteindelijk werd het maar liefst 11-11 en dus werden de punten verdeeld. A.s. zaterdag speelt 
de D5 thuis tegen Dijkvogels D3. 
VALTO E1 had een lastige start van het zaalseizoen. Fortuna E4 was net iets slimmer en speelden de 
kansen net iets beter uit. Hierdoor keek VALTO na 40 minuten tegen een 5-15 achterstand aan. Volgende 
week spelen jullie uit tegen Tempo E1. Kijken of het hier beter gaat!  
VALTO E2 was vrij en start volgende aan de zaalcompetitie tegen Phoenix E1. 
VALTO E3 speelde uit tegen ODO E3. In een spannende gelijkopgaande wedstrijd werden de punten keurig 
verdeeld. 5-5 was de einduitslag. Volgende week wacht Meervogels E3 in onze eigen hal. 
VALTO E4 mocht via een omweg naar Den Hoorn om daar DES met 2-7 te verslaan. Volgende week geen 
omwegen, want dan spelen jullie thuis tegen Avanti E5. 
Lag het bij VALTO E5 aan de voorbereiding? Na een ingewikkelde heenreis bleek dat gelijk vanuit de auto 
het veld op niet goed uitpakte voor de E5. Madjoe wist met 10-3 te winnen. Ook voor de E5 volgende week 
geen ingewikkelde autorit, maar gewoon op de fiets naar Vreeloo om tegen Avanti te spelen. 
VALTO E6 heeft tegen Avanti E7 hard gevochten maar in de laatste minuut ging de overwinning toch naar 
Avanti toen zij de 6-5 scoorden. Volgende week tegen Excelsior opnieuw proberen! 
VALTO E7 speelde een sterke wedstrijd tegen Fortuna E8. In eigen hal werd er met 7-4 gewonnen. 
Volgende week op bezoek bij Phoenix weer zo spelen! 
VALTO E8  pakte de allereerste punt van het seizoen door gelijk te spelen Achilles. Met een mooie 5-5 op 
het scorebord bleek dat het harde werken van de afgelopen maanden niet voor niets geweest is! En nu 
doorpakken naar de komende wedstrijden! 
VALTO F1 werd op het veld kampioen en is daarom een klasse hoger ingedeeld. En dat merkten ze 
zaterdag goed. Na 40 minuten kwamen er 5 verhitte hoofden het veld uit en stond het scorebord op 1-28. 
Hopelijk zijn de volgende tegenstanders van een iets anders formaat. Zaterdag a.s. kijken wat Fortuna F2 te 
bieden heeft. 
VALTO F2 ging op bezoek bij Achilles. Het was een spannende en gelijkopgaande wedstrijd. In de laatste 
seconden werd er met het kleinst mogelijke verschil verloren. Komende zaterdag komt ONDO op bezoek en 
gaan we proberen om de punten in De Lier te houden. 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Zo, de eerste zaterdag zit erop. Wat een spannende wedstrijden.  
 
Trainers/coaches bijeenkomst met Kees Vlietstra 
Op dinsdag 17 november worden alle coaches en trainers uitgenodigd om mee te praten over de het 
korfbalspel bij VALTO. Zorg dat je er om half 7 bent. De avond duurt tot 20:15 uur. Trainingen voor 
D3/D4/D5, A2 gaan niet door. Training B1 wordt verplaatst. 
 
Zuid-Holland Cup op 12 november 
En dan is er nog een interessant toernooi. Dat is de Zuid-Holland Cup. Hier doen alleen standaardteams en 
D1 teams aan mee. Ook VALTO 1 en VALTO D1 doen mee. De eerste ronde van dit toernooi wordt 
gespeeld op donderdagavond 12 november in de Vreeloohal. VALTO 1 (20.15 uur) en VALTO D1 (19:00 
uur) spelen dan tegen Vriendenschaar. Ook hier verwachten we heel veel publiek! 
 
Aanpassingen training 12 november door Zuid-Holland Cup 
Op donderdag 12 november is het trainingsprogramma wat aangepast in verband met de Zuid-Holland Cup: 
E-teams:   trainen niet! 
C1/C2/C3:   van 16.30 tot 17:30 
B1/A2/D2:   van 17:30 tot 18:30 
A1    vanaf 20:30 
VALTO 2/3:   na wedstrijd VALTO 1. 
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Mogelijkheid om autorijders op website te plaatsen 
Het is mogelijk om het rijschema op de website te plaatsen. Hierdoor krijgen de autorijders via e-mail een 
herinnering. Wil je dit als aanvoerder of coach gebruiken? Geef dan het rijschema door aan je coördinator. 
Kijk voor een voorbeeld op http://ckv-valto.nl/rijders/. 
 
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. VALTO D1/D3/D4 en C1 gingen je al voor! 
 
Top trainers VALTO 6/7/8 
Week vd maand Trainer 

1e  Bart van Muyen 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Johan van der Meer 
5e  ? 

 
 
Herhaling berichten 
 
Core&Stability 
Het is goed om te zien dat alle ploegen hun training starten met Core & Stability. Goed voor de 
blessurepreventie. Het is wel wat passen en meten in de zaal. Gebruik de gangen, kleedkamers of eventueel 
een vrij hoekje in de hal. De aparte ‘multifunctionele ruimte’ van Vreeloo is uitsluitend voor ons 
beschikbaar op dinsdagen tussen 20:00 en 21:00 uur! Andere momenten kan deze niet gebruikt worden. 
 
Zaaltrainingen 
Check op de website onder ‘competitie’ het schema voor de trainingen in de zaal. Er zijn deze week nog wat 
kleine wijzigingen doorgevoerd. Let op dus! 
 
Zaalprogramma 
Het zaalprogramma staat op de site. 
Let op: er zijn wat wedstrijden op 20 februari, waar we eigenlijk gedacht hadden vrij te zijn. Kijk op de site 
voor jouw programma! Onder Teams->Jouw-team vind je alle info! 
 
Invulling zaalwacht via ouders 
Voor de thuiswedstrijden (vanaf de B2 tot F) worden het komende zaalseizoen ouders ingepland voor de 
zaalwachtdiensten. Wanneer je aan de beurt bent, krijg je te horen via het rijschema van de coaches, daarin 
staan nl. ook de zaalwachten vermeld (vaak gecombineerd met de wasbeurt). De voornaamste taak is het 
bijhouden van het scorebord, maar daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de orde in de zaal 
(bijvoorbeeld geen spelende kinderen langs het veld). Alles wat van je verwacht wordt, staat op een A4-tje 
dat de eerste zaalwacht uit de box op de balie haalt en op de tafel bij het scorebord legt. In de box op de 
balie zitten ook badges, die je op kunt doen, zodat duidelijk is wie de zaalwacht is (geef deze door aan 
de volgende zaalwacht). De eerste zaalwacht haalt het scorebord bij de bar van de sporthal en de laatste 
ruimt alles weer op. Op de andere kant van het A4-tje vind je de uitleg van het scorebord. 
 
Rust in de zaal 
Hierbij een oproep aan de scheidsrechters, coaches en zaalwachten om er op te letten dat de rusten tijdens 
de wedstrijden niet te lang zijn! In principe is de rust in de zaal 5 minuten. Dus voor de scheidsrechters: fluit 
na 5 minuten weer in of vraag de zaalwacht om het scorebord op 5 minuten te zetten, zodat na 5 minuten de 
claxon gaat en dit voor de ploegen het sein is om weer naar het veld te komen. 
Hierdoor voorkomen we dat de wedstrijden gedurende de dag uit gaan lopen en de aanvangstijden niet 
meer kloppen. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

________________ Einde TC nieuws  ___________________ 
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Wie wist dit? 
Ik was zaterdag niet in de gelegenheid om alles te bekijken en uit pure verveling heb ik thuis bekeken welke ploegen 
VALTO heeft ontmoet. En zo maar ineens kwam de vraag omhoog wat de letters RWA betekenen? Je praat tenslotte 
over korfbal. Rood Wit Albrandswaard is het resultaat van de fusie tussen Rood Wit Rhoon en korfbalvereniging 
Poortugaal. [inderdaad dubbel o en dubbel a]. Paal Centraal is in elk geval gerelateerd aan korfballen. De naam is zo 
eenvoudig dat je die niet zo snel aan studenten doet denken of misschien juist wel. Dat VEO hoort bij de korfbalclub 
Voorburg en omstreken is natuurlijk bij de 50+ korfballers nog wel bekend. Als je Pernix vertaalt naar een ons bekendere 
taal dan kom je uit op ‘snel ter been’. De naam past dan ook eerder bij een hardloopvereniging dan bij een korfbalclub. 
Daar wordt echt meer van je verwacht. Korfballen Ons Aller Genoegen is in een verkorte vorm terug te vinden als KOAG. 
Heel lang geleden was er een GOKC, de Geheel Onthouders Korfbal Club die de balletjes vooral in Amsterdam 
probeerde door de korf te krijgen. De alternatieve naam werd al gauw Geef Ons Kleine Cognacjes. Reden genoeg om op 
een gegeven moment de naam geheel aan te passen. Het werd Blauw Wit. Gek dat me dat nu net weer op het idee 
brengt van blauwe knoop. Helaas weet ik niet welk begrip er het eerste was. Voor Ontspanning door Oefening kun je 
heel eenvoudig in Maasland terecht bij ODO. Als je weet dat Achilles een figuur uit de Griekse mythologie is en 
gekoppeld is aan de schoonste, de sterkste, de dapperste en de verhevenste dan zit je ook niet gelijk vast aan een 
korfbalclub en zeker niet als je ook nog eens weet dat Achilles ook zeer kwetsbaar was in de hiel. Daarmee kom je dan 
wel ietsje dichterbij de korfbal omdat er vrij regelmatig deelnemers aan het spelletje zicht gekwetst aan de hiel op de 
grond laten vallen. Diverse fysiopraktijken hebben een goede boterham aan de herstelwerkzaamheden. De leden van 
Madjoe weten volgens mij ook helemaal niet wat ze eigenlijk moeten doen. Het woord is Maleis voor het voorwaarts. 
Maar al te vaak zie de spelers daar toch ook achterwaarts bewegen. Ik heb een officiële klacht ingediend bij die 
vereniging. Ze krijgen van mij drie maanden de tijd om of de naam eer aan te doen of om de naam aan te passen.  
Avanti is een hindoestaanse meisjesnaam. Daar moeten al die kerels uit Pynackers ook maar eens over na gaan 
denken. Het alternatief is mijn verzoek aan Madjoe ook op hun ploeg toe te passen aangezien avanti ook vertaald kan 
worden als voorwaarts. Wat menigeen zal verbazen is dat Fortuna de godin van het toeval of het lot was, maar ook de 
godin van geluk en ongeluk. Zo kun je natuurlijk rustig de ene week verliezen en de andere week winnen, of dat nu geluk 
is of ongeluk maakt toch niets uit. 
Diverse verenigingen denken blijkbaar steeds dat korfballen iets met vliegen te maken heeft. Dan kom je bij namen als 
Meervogels, Weidevogels, Dijkvogels, IJsselvogels…. Nu heb ik zaterdagmiddag volop de tijd gehad dat eens nader te 
bekijken. Ik heb gedurende meer dan drie volle uren heel veel vogels gezien, maar geen enkele vogel met een balletje. 
Laat staan met een korfbal. 
Eigenlijk……Ik bedenk me nu dat VALTO zo’n  gekke naam nog niet is voor een korfbalvereniging. Vlot Aanvallen Leidt 
Tot Overwinning is een uitermate goed gevonden en slechts op één manier uit te leggen. Op de één of andere manier 
heb ik daar een warme binding mee, ondanks het feit dat niet alle teams zich daar elke week aan houden. 
      To Val 
 
 
Team’s van de week 
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 een team van de week aanwezig 
zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E     
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 intenser wordt en de kinderen, ouders 
en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1. 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1 tijdens de training voorafgaand aan de 
wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. 
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de 
week met elkaar zitten om VALTO 1 aan te moedigen. 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1 aan te moedigen.	

In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.	

Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot.De supporters mogen de eindstand proberen te 
raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de taart. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de 
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd 
bekend gemaakt worden. 
Het team van de week gaat de loten voor de taart verkopen. 
 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de tijd voor de 
verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de  coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun 
team van de week. 
 
DATUM Wedstrijd TEAM Speler 1e Videocrew Tijdstip Omroep VALTO 1 
14-11 VALTO1-Merwede 1 D4 Manon B3 16.00 Steven+Manon v.G 
21-11 VALTO1-Futura 1 D5 Rob B3 16.20 Steven+Manon v.G 
12-12 VALTO1-Excelsior 1 E6/E7/E8 Judith B2 16.20 Thijs+Ruben 
09-01 VALTO1-DES 1 E3/E4/E5 Ellen B2 16.20 Steven+Manon v.G 
16-01 VALTO1 –RWA 1 E1/E2 Frank B1 16.20 Steven+Manon v.G 
06-02 VALTO1-Achilles 1 D3 Naomi B2 19.40 Thijs+Ruben 
05-03 VALTO1-Roda 1 D1 Bart B1 16.15 Steven+Manon v.G 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO D4 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
De D4 bestaat uit vier dames en zes heren; 
 Dione van Weele Joah van Dijk 
 Indy van Baarle  Justin Vermeer 
 Jordan Verkade  Mink de Meulmeester 
 Marleen Poot  Stan Keijzer 
    Sven Donker 
    Tim van Dijk 
 
Wie zijn de trainers/coaches?  
De trainers zijn: Lysanne, Jesper, Sjors, Michiel en Inge, en Lysanne en Jesper zijn ook de coaches. 
 
Wat kan dit team erg goed?  
De D4 is heel goed in het maken van doelpunten. Op het veld werden er 68 doelpunten gemaakt in zes 
wedstrijden. De kracht van de D4 is ook dat iedereen kan scoren, waardoor we aanvallend heel gevaarlijk 
zijn. 
 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
De D4 speelt soms paniekkorfbal. Dan worden alle ballen vanaf de middellijn naar binnen gegooid en komen 
we niet meer toe aan een goede aanval. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
De D4 werd meteen al kampioen op het Excelsior-toernooi en daarna werden we ook kampioen op het veld. 
De D4 houdt wel van een kampioensfeestje!  
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
VALTO tegen Merwede wordt een spannende wedstrijd die VALTO wint met 22-19 
 
Tegen wie speelt de D4 zaterdag? 
De D4 speelt een echte derby tegen Dijkvogels D2 
 
Wat zou de D4 willen leren van Manon als zij langs komt op jullie training? 
We willen graag leren hoe we nog beter vrij kunnen lopen. 
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Zet uw bedrijf in de spotlights tijdens het VALTO Schuurfeest! 
Wilt u uw bedrijf in de spotlights zetten bij korfbalminded Westland?Dat kan tijdens het schuurfeest van CKV 
VALTO dat zaterdag 21 november plaats zal vinden in De Lier! We presenteren graag uw bedrijf (1 slide) 
gedurende het schuurfeest van VALTO. De kosten hiervoor bedragen € 100. Aanmelden kan bij de 
sponsorcommissie: sponsors@ckv-valto.nl. 
 
Vriendelijke groet (en hopelijk tot de 21e!), 
Dennis Voskamp, Marco Stolze, Hans Ridder en Michiel van den Bos  
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
20 november 2015 Filmavond D en E jeugd, 19.00 – 20.30 uur VILLA 
21 november 2015 Schuurfeest 
27 november 2015 Sinterklaasfeest, Kangoeroes en F-teams, 

17.00 – 19.00 uur in VILLA 
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 
2 juli 2016 VALTO EINDDAG 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 EN 2 KEREN MET DE HALVE BUIT TERUG  Sponsor: Martin Stolze B.V.  
Na de laatste oefenwedstrijden van afgelopen dinsdag kon er met een goed gevoel worden uitgekeken naar de eerste 
competitie wedstrijd. Het 1e moest dinsdag in overgangsklasser Phoenix in Zoetermeer wel zijn meerdere erkennen, 
maar er werd onder het toeziend oog van 4 trouwe supporters een prima wedstrijd neer gezet. Het 2e deed het thuis in 
de Vreeloo hal heel goed en wist met groot verschil te winnen. Dit weekend werden er weer punten verdeeld en dan ligt 
er toch een andere druk op de wedstrijden. Als eerste stond er een uitwedstrijd op het programma tegen RWA in 
Portugaal. VALTO 1 en 2 vertrokken gezamenlijk naar deze tegenstander, waar de 2e teams als eerste de degens 
kruisten. De thuisploeg schoot uit de startblokken na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Tiggelen. Zij 
scoorden ook snel de openingstreffer, maar deze werd in dezelfde minuut door de eerste van vele treffer van Ron 
gepareerd. Het verdedigingsvak van VALTO wist hier geen gevolg aan te geven, waardoor VALTO 2 een paar minuten 
later tegen een 3-1 achterstand aan keek. Ron was andermaal scherp en zorgde weer voor de aansluiting, maar helaas 
viel de gelijkmaker er nu niet in en wist de thuisploeg langzaam maar zeker de  voorsprong uit te bouwen naar 8-3. Toen 
kreeg VALTO een goede fase en wist met doelpunten van Pieter en Ron bij 9-8 weer aansluiting te krijgen. Ook nu werd 
weer alles op alles gezet om voor de rust de gelijkmaker door de korf te krijgen. De thuisploeg schakelde echter een 
tandje bij en wist de controle op de wedstrijd terug te pakken en zorgde voor de 11-8 ruststand.  
Na de rust ging de thuisploeg verdere waar ze gebleven waren. Met veel druk op de VALTO aanvallen wisten zij de 
Lierse ploeg het vuur aan de schenen te leggen en van scoren af te houden. Zelf wisten zij na de mandarijnen weer als 
eerste de korf te vinden en de marge te vergroten naar 12-8. Kees zat vandaag niet lekker in de wedstrijd en werd 
gewisseld voor Thom. Er kon helaas niet voorkomen worden dat de schade die Ron hersteld had opnieuw werd 
aangericht, waardoor het gat weer vier verschil was. Zo bleef het de rest van de 2e helft op en neer gaan en bleef het 
verschil schommelen tussen 3 á 4 verschil. Teun probeerde het nog wel bij te sturen door wat wissels in te brengen, 
maar het mocht helaas niet baten. De thuisploeg wist steeds alle VALTO doelpunten te beantwoorden. Het was Ron die 
met zijn 12e treffer de eindstand op 22-20 zette, waarmee de punten in Portugaal bleven. Het vlaggenschip wist wat het 
te doen stond, wilde ze de punten mee naar De Lier willen nemen. VALTO 1 kampt nog steeds met blessures van Judith 
en Naomi, waarbij het goede nieuws is dat Judith van haar gips verlost is en aan haar terugkeer kan gaan werken. 
Naomi heeft ook al weer mee getraind, dus dat kan ook niet lang meer duren voor we die weer binnen de lijnen zien. Op 
hun plaatsen startte Laura en Lotte aan de wedstrijd, maar dat was blijkbaar niet bekend bij de speaker. Na het 
voorstellen ging onder leiding van scheidsrechter Gelissen de wedstrijd van start. De thuisploeg schoot in een razend 
tempo uit de startblokken en wist als eerste de korf te vinden. Het verdedigingsvak trok de lijntjes wat strakker aan wist 
de thuisploeg verder van scoren af te houden, zodat het aanvalvak rustig op zoek kon naar de gelijkmaker. Na vijf 
minuten zoeken wist Laura ook voor VALTO de korf te vinden en kon het andere vak gaan proberen hier een gevolg aan 
te geven. Met een paar goed opgezette aanvallen wisten Frank en Bart de eerste voorsprong voor VALTO op het bord te 
zetten. Uit een strafworp wist RWA weer aansluiting te krijgen, maar aan de andere kant werd Rob ook met een 
overtreding van het scoren gehouden. De strafworp die op volgde werd door Rob koel afgemaakt. Met om en om scoren 
werd halverwege de eerste helft de 3-6 tussenstand bereikt. Frank wist met twee treffers op rij het verschil voor het eerst 
op vier te brengen, maar door verdedigend even niet bij de les te zijn lukte het de thuisploeg om vlak voor rust weer 
langszij te komen bij 8-8. VALTO was weer even wakker geschud en trok verdedigend de lijntjes weer aan. Er werd 
naarstig gezocht naar een gaatje in de RWA verdediging, maar dat was niet eenvoudig. Op slag van rust werd er door de 
leidsman een overtreding gezien bij de zoveelste VALTO aanval, zodat Rob vanaf de strafworpstip de ruststand op 8-9 
zette.  
De thuisploeg kwam scherp uit de kleedkamer en wist snel de gelijkmaker weer binnen te schieten. Ellen en Bart 
zorgden met twee snelle doelpunten weer voor een Lierse voorsprong, maar de thuisploeg gaf nog niet op. De 
verdediging kwam zwaar onder druk te staan, doordat het in de aanval even niet wilde lukken. Na vier minuten stond het 
weer gelijk en scoorde beide ploegen om en om met VALTO wel steeds aan de goede kant van de score. Bij 14-13 
kwam de thuisploeg voor de tweede keer deze middag op voorsprong, maar dat was van héél korte duur want Frank 
schoot binnen een paar seconde de gelijkmaker weer binnen. Dit was het moment dat Rob op eigen verzoek werd 
gewisseld voor Thom, die op zijn plaats op zoek moest naar doelpunten. Met twee loepzuivere afstandschoten wist 
Thom de Lierse ploeg weer op voorsprong te zetten. RWA gaf zich echter nog niet gewonnen en wist weer aansluiting te 
krijgen, wat ook gelijk werd gepareerd door Frank en Thom wat een 16-19 tussenstand op het bord zette met nog tien 
minuten op de klok. Het lukte VALTO echter niet om al los te komen van hun opponent. Pas toen Thom en Frank met 
drie doelpunten op rij het verschil naar 17-22 hadden gebracht gaf de thuisploeg zich gewonnen. Zij wisten nog wel een 
keer te scoren, maar het was Thom die met zijn 6e treffer de eindstand op het bord schoot. Met deze 18-23 overwinning 
weet VALTO zich in goed gezelschap in deze poule met Merwede, Achilles en Futura die allen 20 of meer doelpunten 
maakten om te winnen. Het zou zo maar weer eens een mooi zaalseizoen kunnen worden met veel mooie wedstrijden. 
De eerstvolgende is aanstaande donderdagavond al weer voor de Zuid Holland beker tegen een oude bekende van 
vorig seizoen. Vriendenschaar uit Hardinxveld komt dan langs in De Lier en VALTO is klaar voor een warm onthaal. We 
hebben tenslotte nog een appeltje te schillen met deze ploeg. Om 19:00 uur start de D1 tegen Vriendenschaar D1 en als 
zij het publiek hebben opgewarmd mag het vlaggenschip het veld betreden voor hun kracht meting met de 
Hardinxvelders om uit te maken wie er naar de volgende ronde gaat. Publiek is hierbij natuurlijk weer van harte welkom, 
dus tot donderdagavond allemaal.  
      Arno van Leeuwen 
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VALTO 4 – Paal Centraal 2 
Na een wat mindere oefenwedstrijd op de All-day VALTO, begon de competitie afgelopen zaterdag weer. 
We mochten het opnemen tegen Paal Centraal, die we op het veld ook al zijn tegengekomen en waar we 
toen van hebben verloren. We wisten wel dat we het konden winnen, dus het beloofde een spannende pot te 
worden. Nou, dat was het zeker! We speelden beter dan de vorige wedstrijden, alleen de eerste helft ging 
het soms mis in de communicatie en het afmaken van de kansen. We gingen dan ook met een kleine 
achterstand de rust in. In de tweede helft bleef het erg spannend en wisten we voor het eerst op een 
voorsprong te komen. Maar het bleef gelijk op gaan, waardoor we de laatste minuut ingingen met 12-12. Het 
lukte Petra nog om te scoren, dus we juichten hard! Iets te vroeg helaas, want de bal ging snel naar de 
andere kant en ook de tegenstander gooide de bal er nog in, wat resulteerde in een gelijkspel. Thomas wist 
het mooi te verwoorden: de overwinning was zo dichtbij, maar tegelijk zo ver weg.. In ieder geval hebben we 
nog een puntje binnen gesleept en we gaan er een mooi zaalseizoen van maken! Bart, bedankt voor het 
reserve zitten en publiek bedankt voor het aanmoedigen.    
       Groetjes, VALTO 4 
 
 
 
 
VALTO 7 - VEO 5 
Als laatste team mochten wij aantreden tegen een welbekende tegenstander VEO 5. 
Door ons tekort aan dames en omdat onze heren niet zo goed zijn in fietsen en scooter rijden kregen we 
aanvulling vanuit VALTO 6 (Jesper, Mandy en Wouter) en onze semi-vaste speelster Nathalie. 
We begonnen met de vaste opstellingen (Gerda, Petra, Ruud en Jelle) in de aanval, de verdediging 
bestaande uit (Marije, Mandy, Rinze en Frank). Arbiter Bart floot in en de aanval had er gelijk zin in en 
besloot snel te scoren. De verdediging hield het goed dicht, waardoor er een 2-0 voorsprong ontstond.  VEO 
bracht hun heren in stelling en zo stond het vrij rap 2-2. Dit ging zo over en weer tussen dat vak en zo 
ontstond er een 6-6 ruststand. 
In de rust werd besproken dat het andere vak dan maar het verschil moest gaan maken. 
Wouter was wakker en kwam erin voor Rinze. Gerda had er zin in er besloot weer snel te scoren, alleen nu 
kon de verdediging het niet meer dicht houden en stond het dus 7-7. Toen besloot het andere vak ook maar 
is te gaan scoren door Marije en Wouter en stond het dus 9-7. Hierdoor leek het verzet van VEO gebroken 
en konden we uitlopen naar een 15-9 overwinning. Scores Gerda 5x, Ruud 4x, Jelle en Wouter 2x, Marije en 
Nathalie 1x. 
 
Invallers en reserves bedankt. 
Wie volgende week geen zin heeft in de intocht van Sinterklaas kan altijd bij ons komen kijken om 13:00 in 
de Buitenhof in Delft. 
 
 
Valto A1 - Blauw-Wit A1 
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
 
Afgelopen zaterdag was het voor de A1 dan eindelijk zover, de start van het zaalseizoen. Voor de helft van 
het team de eerste wedstrijd in de junioren overgangsklasse. Een hoop vragen vooraf: waar staan we in 
deze poule, hoe lang kunnen we tegenstanders bijhouden of kunnen we hier zelfs bovenin meedoen? 
Allereerst maar nuchter beginnen en proberen zoveel mogelijk punten te halen ten opzichte van 
degradatiekandidaten. We mochten meteen beginnen met een pittig potje, tegenstander Blauw-wit. 
 
De start was eindelijk een keer goed scherp, binnen 1 minuut stond Valto via Romee en Simon op 2-0. 
Simon en Rick speelden allebei een helft op de plek van de zieke Floris, goed gedaan jongens! Valto hield 
de voorsprong vast, tot Blauw-wit ook los kwam en op 4-4 kwam. Daarna was het lang om en om scoren, 
totdat Blauw-wit vlak voor rust de eerste voorsprong van 2 doelpunten in hun voordeel nam bij 10-8. In de 
rust dus taak om de koppies weer even omhoog te zetten en er met z'n allen vol voor te gaan. We hadden 
zeker het gevoel dat we van deze ploeg konden winnen! 
 
Dat bleek ook, want we kwamen na rust meteen prima in ons spel. Inmiddels was Rick dus in de ploeg voor 
Simon en Maaike voor Lisa, waarbij gezegd moet dat Maaike het ook super heeft gedaan! Mede daardoor 
werd de stand gelijk getrokken. Toen kregen de coaches van Blauw-wit het een beetje benauwd en werd de 
scheidsrechter hun pispaal. Zij konden hier (typisch Amsterdams) maar niet mee ophouden en zo volgde 
voor de hoofdcoach een gele kaart en niet veel later nog een. Dat betekend rood en dus werd de coach 
weggestuurd. Dit gooide bij Valto toch wel een beetje olie op het vuur en daardoor kwam de A1 met goed 
spel op 16-14 en 17-15. De klok stond op nog 2 minuten, Valto ging de wedstrijd uitspelen. Helaas liep dit 
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toch net even anders... Valto kon de bal door dom korfbal niet langer dan 10 seconden in de ploeg houden 
en gaf zo Blauw-wit nog zo'n 5 aanvallen cadeau. Hier volgden (en dat is toch ook knap) dan 3 doelpunten 
uit voor Blauw-wit en zo stond Valto met de stand van 17-18 ineens weer met lege handen...  
 
En wat een goede pot heb je dan met z'n allen gespeeld, maar wat heb je er toch ook weer helemaal niks 
aan. Dat gevoel is heel dubbel. We hebben laten zien dat we het niveau aankunnen, maar weten nu ook dat 
we dit elke week 60 minuten lang moeten laten zien om punten te halen. Volgende week moeten we dit 
eigenlijk meteen maar laten zien tegen Weidevogels. Als hier de eerste 2 punten gepakt worden doen we 
toch goede zaken onderin de poule, want dat is waar we nu even naar moeten kijken. Maar dat de A1 voor 
spectaculaire potjes kan zorgen, dat is dit seizoen toch wel gebleken! 
 
Tot volgende week, A1. 
 
 
 
Fortuna B1 - VALTO B1        Sponsors: Joop Montage, Groen en Bloem, Triple consultancy 
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Fortuna ons te wachten. De eerste competitiewedstrijd. Een 
ploeg die buiten bovenaan staat in de hoofdklasse, maar wel een mindere poule hebben dan wij. Er waren 
kansen tegen Fortuna, we wisten welk spelletje ze speelden en hebben daar ook heel de wedstrijd 
geprobeerd op te verdedigen om het hun moeilijk te maken. Aan het begin van de wedstrijd liep het bij beide 
ploegen niet zo lekker. Het duurde lang voor het eerste doelpunt gescoord werd en toen dat zo was werd het 
gelukkig nog wel snel 1-1. Daarna ging het helemaal fout bij onze ploeg de passing was slecht, de vechtlust 
ontbrak veel en ook de schoten waren niet zuiver. Het spelletje lukte even niet. Fortuna ging wel door en 
profiteerde daarvan wat zorgde voor een stand van 9-1 in het voordeel van Fortuna. Daarna kwam eindelijk 
het doelpunt aan onze kant van Rick en je zag de spirit daardoor weer een beetje terug komen in het team al 
snel kwamen er nog twee doelpunten en toen was het rust met een stand van 9-4. We waren weer een 
beetje dichterbij gekomen en geloofden er weer een beetje in. Na de rust werd het al gauw 9-5, maar daarna 
kwam er weer een slechte periode dit keer niet omdat de inzet of passing slecht was, maar omdat Fortuna 
de ballen er ineens ging inschieten. Uiteindelijk zorgde dat voor een eindstand van 23-8. Laten we deze 
eerste wedstrijd maar snel vergeten en ons focussen op de rest van het seizoen want we kunnen veel beter. 
De volgende keer laten we Fortuna even zien hoe we echt korfballen. Volgende week spelen we thuis tegen 
KCC. Kom allemaal kijken! 
      Groetjes van de B1 
 
 
DES C2 - VALTO C2 
Zaterdag speelden wij onze eerste wedstrijd binnen in Den-Hoorn tegen DES C2. 
Helaas is Lorenzo nog geblesseerd maar hij kwam ons wel gezellig aanmoedigen! 
We waren vol goede moed maar helaas stonden we binnen een paar minuten 2 punten achter. 
In de pauze jammer stond het jammer genoeg 4-2. Na de pauze hebben we er hard voor gevochten maar 
helaas verloren we met 5-2. We hebben niet slecht gespeeld, het was een leuke wedstrijd maar ze waren 
net wat te sterk voor ons. Hopelijk volgende week beter. 
 
Roos 
 
 
KVS / Maritiem D1- VALTO D1   
We gingen zaterdag 10 november korfballen tegen KVS / Maritiem D1. De eerste competitie wetstrijd in de 
zaal. We begonnen KVS scoorden al heel snel. De eerste helft ging het niet zo goed. We stonden in de rust 
al 5-2 achter. Na een donder speech van Frank en Melanie gingen we er met volle bak tegen aan. Koert 
scoorden al snel na de rust 5-3. Hierna werd het al gauw 5-6voor VALTO. In de laatste minuten van de 
wedstrijd werd het nog heel spannend en kwamen we nog met 6-7 voor maar toen scoorde helaas KVS de 
gelijkmaker, eindstand 7-7.  
     Groetjes van Romy Lansbergen 
 
 
Pernix D2-VALTO D2 
Onze eerste competitiewedstrijd in de zaal en we maakten gelijk een goede start. 
Na de eerste helft stond het al 0-7 en na de wedstrijd stond het 1-17. 
Dus de eerste punten van de competitie zijn al binnen nu de rest nog. 
      Groetjes Daan 
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VALTO D3 - Fortuna D4 
Deze wedstrijd was de eerste officiële korfbalwedstrijd in de zaal, dus het was leuk om weer in de zaal te 
gaan spelen. In de eerste helft van de wedstrijd stond het 1-0, Alicia had de bal op een been erin geschoten. 
In de tweede helft van de wedstrijd had Alicia 2-0 gescoord. De 3-0 had ik gescoord,  4-0 Sanne , 5-0 Ilse en 
6-0 Jens. Het was een leuke wedstrijd tegen Fortuna D4. En hopelijk winnen we volgende week weer. 

 Groetjes Lisa van Oudheusden 
 
 

ODO E3 – VALTO E3 
Zaterdag 7 november. VALTO E3 speelt vandaag in Maasland op een mooie paarse vloer :-) tegen ODO 
E3.	Doelpunten gaan er snel achter elkaar in, 1-3! Iedereen is fanatiek, lekker fel, er wordt goed uitgelopen 
en verdedigd. Dan 3-3. Wat een spannende wedstrijd. 100% inzet, het is te zien, rode wangen en zweet op 
de ruggen. De laatste helft in met 4-3 :-( 
Hoewel VALTO meer kansen heeft, wordt er om en om gescoord. Eindstand 5-5. 
Mooie wedstrijd, goed samen gespeeld! 
       Groetjes, Tilly 
 
 
DES E2 – VALTO E4 
Zaterdag mochten we afreizen naar Den  Hoorn om daar onze eerste wedstrijd van het binnen seizoen te 
spelen tegen DES E2. 
DES begon sterk en liet ons weinig aan de bal. 
maar we deden gewoon heel goed ons best om ze er niet langs te laten komen. 
maar na de eerste Break konden wij ook wat vaker aan de bal komen en hierdoor kregen wij zelfs de kans 
om er 0-1 van te maken. 
maar dit werd daarna gelijk afgestraft en zij scoorde er gelijk daarna 2 tegen. 
dat vonden wij genoeg. Dit gaan wij niet langer zo door laten gaan. 
en  wij gingen ervoor. 
hierdoor konden wij de rust ingaan met 2-4. 
in de tweede helft hebben wij laten zien aan DES wie VALTO is en hebben wij ze weinig aan de bal gelaten. 
we hebben uiteindelijk gewonnen met 2-7. 
dus de eerste punten zijn weer binnen. 
een top wedstrijd, en Bedankt Nouky dat je in wilde vallen. 
        Groetjes Sven 
 
VALTO E6 
De E6 speelde uit tegen Avanti E7. 
Ze waren goed aan elkaar gewaagd. Over het algemeen stonden we voor. 
VALTO stond 4-1 voor daarna 5-4 voor dus we hoopten op een overwinning, 
maar helaas werdt het 6-5 voor Avanti. 
Meiden goed je best gedaan volgende keer voor de winst! 
        Groetjes Claudia en Yara 
 
 
 
 
VALTO E7 
Deze zaterdag was de twede wedstrijd in de zaal. De meiden van E7 hadden er veel zin in. We waren allemaal Jette 
,Noortje, Tess, Lotte en Naima. Al snel opende Noortje de score, daarna scoorde Tess en Naima en ten slotte drie  meer 
van Noortje. Jette en Lotte hebben ook heel goed gespeeld.  De meiden speelden een geweldig wedstrijd en Fortuna 
speelde ook zeer goed. Het was een leuke wedstrijd. We hebben gewonen met 7-4.   
      Groetjes, Naima en Yoicee. 
 
 
 
VALTO E8 
Zo zaterdag zijn we eindelijk weer begonnen aan het binnen seizoen. 
We zijn om 8 uur al vertrokken richting ockenburgh waar we om 9 uur moesten spellen tegen Achilles . 
We waren helaas maar met 4 speelers zodat we alemaal de hele wedstrijd moesten spelen en zo niet even konden 
uitrusten maar we begonnen met goede moet. 
Onze coach (Romee)was vandaag wel een beetje stil zij was haar stem kwijt. 
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We begonnen en het zag er naar uit dat de tegenstander iets sterker leek aangezien zij wel met 2 mannen speelden na 5 
min 1-0 jammer  6e min 2-0 we krijgen kansen genoeg maar vallen er niet in na 10 min staat het 3-0 zij kregen maar drie 
kansen maar werden gewoon niet verdedigt. 
Maar dan in de 15e min lijkt het tij te keren Rosann scoort de 3-1 het begint steeds lekkerder te draaien de meiden lopen 
lekker vrij en zoeken elkaar goed op in de 18e min scoort Achilles toch 4-1 maar 2 min later scoort Rosann 4-2 dit is de 
ruststand. 
Na 2 min al scoort Achilles 5-2 het lijkt gedaan en de meiden kaken een beetje in tot dat Dieuwertje in de 30e min 5-3 
maakt en weer 5 min later 5-4 maakt ze geloven er weer in. 
Het is spannend de meiden verdedigen steeds beter en dan in de 39e min 5-5 gemaakt door Rosanne top zou er nog 1 
in kunnen maar nee de scheids fluit af een bare wedstrijd meiden ga zo door. 
 
 
 
 
VALTO F1 - ONDO F1        Sponsor: ’t Strijpje 
Na een oefenpartijtje nu de eerste competitiewedstrijd in de zaal. De F1 was er klaar voor! Na de vorige seizoenen 
alles gewonnen te hebben en 2 keer kampioen geweest te zijn, mocht nu gestart worden in een klasse hoger. Spannend! 
De wedstrijd begon al een beetje raar, want er was geen scheidsrechter. Gelukkig kon mijn papa onze wedstrijd 
fluiten. Dat werkt vast in ons voordeel! Mooi meegenomen dus! 
Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd. We deden erg ons best, maar in de eerste helft wilde de bal er echt 
niet in. Toen het rust was, stonden we nog op 0 doelpunten. 
Onze rood aangelopen hoofden, kregen in de rust langzaam weer de goede kleur. Met wat drinken, knuffels van de 
papa’s en mama’s en wat bemoedigende woorden van Nikki startten we vol goede moed aan de tweede helft. 
We moesten er erg hard voor knokken, maar uiteindelijk vloog er een bal in de korf! Joehoe! 
Mijn papa floot af. We hebben er 1 gemaakt! De tegenstander maakte er echter 28, dus we hadden niet gewonnen! :-) 
Maar we kijken al weer uit naar volgende week! Deze week extra hard trainen en dan met veel plezier starten aan onze 
volgende wedstrijd! 
       Groetjes, Finne 
 
 
 
Achilles F2 - VALTO F2 
Vandaag mochten de kanjers van VALTO F2 het opnemen tegen Achilles.  
We hadden er allemaal erg veel zin in.  
In het begin van de wedstrijd ging het gelijk op. Helaas scoorde Achilles een 
paar keer achter elkaar ook al verdedigde we best goed. 
We kwamen we met 3 punten verschil achter en mochten de super speler inzetten. 
Dat vonden wij allemaal niet erg, want wij willen allemaal graag 'super speler' zijn!!!  
We hebben er hard voor geknokt met z'n allen. We speelden goed over en kregen 
veel kansen. Ook verdedigend gaat het harstikke goed, we zijn echte vechters en doen 
het ook echt met z'n allen!!!! 
Uiteindelijk is het 5-6 geworden. Net niet gewonnen helaas. 
Na de wedstrijd komt een hele aardige meneer naar ons toe of we misschien wilden 
bowlen, nou dat hoefde hij geen tweede keer te vragen. 
Wat was dat leuk!!! Wij willen volgende week wel weer naar Ockenburg!! 
  
     Groetjes Dita en Frenk 
 




