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#ditwas2016 
 
Ik kom zojuist terug van de nieuwjaarsreceptie, waar we met een behoorlijk aantal leden op het nieuwe jaar 
hebben geproost en elkaar de beste wensen hebben toegewenst. GJ vatte het na afloop goed samen door 
te zeggen dat het voor iedereen een gelukkig, gezond en kampioenschappenrijk jaar mag worden.  
 
Maar dat was niet het enige wat we deze avond hebben gedaan, er was bijzonder sponsornieuws en 
natuurlijk de jaarlijkse quiz waarin de Bijblijver-kennis werd getest. En passant wordt het jaaroverzicht 
doorgenomen en werd dit jaar andermaal duidelijk dat we heel veel doen als vereniging in één jaar. En wat 
deden we dan allemaal? Ik zal de 170 slides proberen samen te vatten. De hoogtepunten uit 2016 … 
 
Nieuwjaarsreceptie. Valto officieel aan de zonnepanelen. Valto D1 wordt 4e op het beachkorfbaltoernooi. 
Marco vertrekt naar HKV/Ons Eibernest. ZHKC kwartfinale tegen Velocitas. Groot fair play onderzoek van 
Valto E1 en E2. Valto on Snapchat. Kangeroeinstuif. De eerste opinie/stelling ziet het levenslicht. ZHKC 
winst in halve finale tegen KCC. Ilse (van Ria en Ramon) ziet het levenslicht. Eerste bestelling Valto 
webshop. Jeugd op pad voor verkoop potgrond. Bijeenkomst trainers/leiders met Kees Vlietstra. Nieuw in het 
assortiment: de Valto-sjaal. Marrien wordt de nieuwe hoofdtrainer. Sponsor voor Valto 6 en wordt daarna 
kampioen. ZHKC finale tegen Nieuwerkerk. Bowlen met de jeugd. Potgrondactie 2e editie. Trainer Kevin 
wordt speler Kevin. Thom en Thijs slagen als KNKV-scheidsrechter. Trainingsweekend. Chris trainer V2 & 
Michael trainer Valto A1. De zonnepanelen liggen er op. Summer here we come!. De wandelclub zet haar 
eerste stapjes. Presentatie nieuwe trainingspakken. KT3 cursustraining. KT2 cursus wordt aangekondigd. 
Algemene Voorjaarsvergadering. WK 1-tegen-1. Naar Ziggo Dome voor de Korfbalfinale. AdFysio 
GiGaKangoeroedag. Uitreiking Arbitrage Proof certificaat. Officiële ingebruikname zonnepanelen. Vera naar 
Fortuna. Teun naar HKV. Hemelvaarttoernooi bij VEO. Bijeenkomst trainers/leiders. Sportdag De Achtsprong 
op ons veld. Super Saturday. 5 teams kampioen. De Grote Swikker Goodbye Party. Aankondiging 
Spelenderwijs Verbeteren. Het Priva Schoolkorfbaltoernooi. Uitzwaaien trainers. staf en spelers. KT3 cursus 
succesvol afgerond. Sportmarathon voor volwassenen. KJS Kampioen Schoolkorfbal ZH (groep 7/8). Valto 
55 jaar!. Valto D1 naar NK voor D-jeugd in Tilburg. Eindmiddag. Avondje jeugdbestuur. Visieavond 
volwassenen. Toernooi alle jeugdteam nieuwe samenstelling. Selectie bijeen voor start nieuwe seizoen. 
Martin officieel bij staf selectie. Korfbalclinic ‘t Startblok Honselersdijk. Jeugdweekend. Sanne en Iris komen 
bij Valto korfballen. Start hardlooptraining Arco Poot. Bestuur verft de P (oh nee!) blauw. Vier teams krijgen 
nieuwe sponsorshirts. Eerste training Valto 1, 2, A1 & A2. Finales Rijkzwaan Westland Derby’s. Valto wint!. 
Jeugdtoernooi bij Excelsior. Chris en Rosanne gaan stoppen als bestuurslid. Start met KorfbalMastersz. 
Twee prachtige dug-outs prijken op het veld. Zoektocht coaches V3. A2. B3. C4. D4 en E4. Vijf talenten 
gaan naar districtteams NW. Bekendmaking Sharon in de TC. De vlaggenmasten prijken langs het veld. We 
kunnen weer (goed en snel) pinnen. De eerste kampioen meldt zich alweer. Het speeltoestel wordt 
geplaatst. “Derde helft” inclusief loterij is een groot succes. Start grote clubactie. KT2 cursus. Fit & Fun 
sessie bij Best Fresh Group. Week van de scheidsrechter. Marije en Ria worden bestuurslid. Start EK korfbal 
in Dordrecht. Algemene Najaarsvergadering. Zorgteam Valto is een feit. Beursvloer Westland. 
Kangoeroeinstuif. Korfbalcongres en EK finale NL-BE. Wintertijd Challege Waterkorfbal. Korfbalclinic 
speciaal voor jongens. All Day Valto. HKD winst in finale tegen Futura. ZHKC winst tegen DES. Valto in 
panel bij de Bestuurdersbank. Banieren met Valto 1 spelers in sporthal. Filmavond D en E-jeugd. KT2 
cursus. Sinterklaasviering F-jeugd en Kangoeroes. VALTO FEEST. Overlijden oud-voorzitter Ad van Muijen. 
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ZHKC winst tegen Ten Donck. ZHKC geen herhaling winst tegen KCC. Schottraining voor de jeugd. 
Wandelclub bezorgt sponsorbrieven. Valto jeugd bij clinics op Korfbal Challenge. Valto-a-GOGO.  
  
Zo, dat was een mond vol. En dat was ook de toelichting die Frans Voskamp gaf op zijn keuze om de Valto 
te sponsoren. Met zijn Hart voor Moldavië steekt hij onze leidsmannen en in een nieuw trainingspak met tas. 
Een mooi gebaar, met een mooi verhaal. Waar dat precies over gaat, kun je verderop lezen en ik raad je aan 
dat te doen. En daarbij te denken wat jij zou kunnen doen. 
 
Ik sluit me tenslotte helemaal aan bij GJ, maak er een bijzonder mooi jaar van! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
  
Zaterdag 7 januari 2017 
18:15 IJsselvogels 1 - VALTO 1 Mw. Akker-Helvoirt Zuidplas IJsselvogels 
16:50 IJsselvogels 2 - VALTO 2 Rob Wielinga Zuidplas IJsselvogels 
18:35 KVS/Maritiem 5 - VALTO 3 Ingrid van Haren De Blinkerd  Veld 1 
20:20 VALTO 4 - Crescendo 3 Geerten Breedveld De Hoekstee Veld 1 
21:30 VALTO 5 - Pernix 5  De Hoekstee Veld 1 
17:45 Paal Centraal 4 - VALTO 6  TU-Delft Veld 1 
16:50 VEO 6 - VALTO 7  Essesteyn Voorburg Veld 1 
19:00 VALTO A1 - KVS/Marit A1 Olaf Hoogerdijk De Hoekstee Veld 1 
18:00 VALTO B1 - Vriendenschar B1  De Hoekstee Veld 1 
14:15 Avanti (P) B4 - VALTO B3  Emerald Delfgauw Veld 1 
12:00 Weidevogels C1 - VALTO C1  SRC Rottemeren Veld 1 
12:00 KVS/Maritiem C3 - VALTO C3  De Blinkerd  Veld 1 
11:15 Refleks C2 - VALTO C4  De Schilp  Veld 2 
10:00 Achilles (Hg) D1 - VALTO D2  Ockenburgh Den Haag Veld 1 
11:00 Excelsior (D) D1 - VALTO D4  De Buitenhof Delft Veld 1 
09:00 KVS/Maritiem E2 - VALTO E2  De Blinkerd  viertal-veld 
10:00 KVS/Maritiem E3 - VALTO E3  De Blinkerd  viertal-veld 
10:45 Avanti (P) E4 - VALTO E4  De Viergang, Pijnacker Veld 1 
12:00 DES (D) E2 - VALTO E5  De Hoornbloem Viertalveld 1 
 
Opstellingen zaterdag 7 januari 2017 
VALTO 1  Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2  Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3  Vertrek: 17:15 
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, Steven 
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie  
 
VALTO 4  Vertrek: 19:00 
Heren: Roland, Ruben, Niels, Laurens M, Rob, Marnix, Kees 
Dames: Miriam, Denise, Laura M, Lisa V, Ellen R 
 
VALTO 5  Aanwezig: 20:45 
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen 
Dames: Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna 
 
VALTO 6  Vertrek 16:30 
Heren: Nick, Daniel, Laurens, Vincent, w.a. 
Dames: Ryanne, Inge, Mandy, Lysanne V, w.a. 
 
VALTO 7  Vertrek 15:30 
Heren: Bo?, Jelle, Rinze, Frank P, Ruud, Wouter 
Dames: Marije, Petra, Ria, Linda, Gerda 
 
VALTO 8  Is vrij 



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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Laatste week om je op te geven voor de 
Hollandse Avond voor de B- en C-teams 

DOEN HOOR!!!! 
 
Zaterdag 14 januari 2017 
19:50 Swift (M) 1 - VALTO 1 Andre Mosterdijk De Sprong Hal 1 
18:40 Swift (M) 2 - VALTO 2 Martijn de Bel De Sprong Hal 1 
20:40 ONDO (G) 3 - VALTO 3  Westlandhal Veld 1 
17:45 VALTO 4 - HKV/Eibernest 5 Peter Paulus Vreeloo-hal Hal 1 
15:45 VALTO 5 - Avanti (P) 5  Vreeloo-hal Hal 2 
15:10 ODO 5 - VALTO 6  De Hofstede Maasland Veld 1 
17:15 Tempo 10 - VALTO 7  Limeshallen, Alphen Rijn Hal 1 (links) 
16:30 VALTO 8 - Madjoe 5 Daniël Kester Vreeloo-hal Hal 1 
14:45 VALTO A1 - Refleks A1 Timothy de Graaf Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 VALTO A2 - Fortuna A3 Thomas Ris Vreeloo-hal Hal 1 
13:30 VALTO B1 - KCC/natural B2  Vreeloo-hal Hal 1 
12:00 ODO B1 - VALTO B2  De Hofstede Maasland Veld 1 
12:30 Refleks B2 - VALTO B3  De Schilp (Prinses Irene) Veld 2 
13:15 Avanti (P) C1 - VALTO C1  Emerald Delfgauw Veld 1 
14:35 VALTO C2 - ODO C2 Laurens van der Meer Vreeloo-hal Hal 2 
13:00 DES (D) C2 - VALTO C3  De Hoornbloem Veld 1 
12:30 VALTO C4 - KZ Danaïden C3 Mirjam Boekestijn Vreeloo-hal Hal 2 
11:15 VALTO D1 - VEO D1 Max Hulsebosch Vreeloo-hal Hal 2 
13:30 VALTO D3 - VEO D4 Mandy Herbert Vreeloo-hal Hal 2 
10:30 LYNX D1 - VALTO D4  Sporthal Leidschenveen veld 1 
10:00 HKV/Eibernest E1 - VALTO E1  HKV/Ons Eibernesthal extra viertal 
10:00 Die Haghe E1 - VALTO E2 Kelly Deelen Gaslaan  
11:00 Excelsior (D) E1 - VALTO E3  De Buitenhof Delft Veld 1 
10:00 Excelsior (D) E2 - VALTO E6  De Buitenhof Delft Veld 1 
11:15 VALTO F1 - Die Haghe F2 Ilse Korteland Vreeloo-hal Hal 1 
11:15 VALTO F2 - ODO F2 Denise Herbert Vreeloo-hal Hal 1 
 
 
Zaterdag 21 januari 2017 
18:30 VALTO 1 - DES (D) 1 Jeffrey Onstwedder Vreeloo-hal Hal 1 
17:15 VALTO 2 - DES (D) 2 Maarten Kuif Vreeloo-hal Hal 1 
15:45 VALTO 3 - ODO 3 Jelle Postma Vreeloo-hal Hal 1 
20:40 Fortuna 5 - VALTO 4 Arie Verschoor Fortuna-hal Veld 1 
16:25 Weidevogels 4 - VALTO 5  SRC Rottemeren Veld 1 
15:00 VALTO 7 - Dijkvogels 5 Bart Versteegen Vreeloo-hal Hal 2 
20:45 GKV (H) 4 - VALTO 8  Overbosch Den Haag Veld 1 
15:15 Weidevogels A1 - VALTO A1 Paul Meijer SRC Rottemeren Veld 1 
10:00 DKC A2 - VALTO A2  Wippolder Veld 1 
14:00 Maassluis B1 - VALTO B1  Olympia Maassluis 
15:15 DES (D) B2 - VALTO B2  De Hoornbloem Veld 1 
13:30 VALTO C1 - VEO C1  Vreeloo-hal Hal 1 
14:30 VALTO C3 - GKV (H) C3 Niels van der Lingen Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 Refleks D1 - VALTO D1  De Schilp (Prinses Irene) Veld 1 
16:30 ONDO (G) D1 - VALTO D2  Westlandhal Veld 1 
11:15 VALTO E1 - Tempo E2 Lisette van Dijk Vreeloo-hal Hal 1 
11:15 VALTO E2 - DES (D) E1 Romee Valstar Vreeloo-hal Hal 1 
11:15 VALTO E2 - VZOD E3  Vreeloo-hal  
10:15 VALTO E3 - ONDO (G) E3 Laura van der Eijk Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 VALTO E5 - Fortuna E6 Martijn Dijkstra Vreeloo-hal Hal 1 
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12:15 VALTO E6 - HKV/Eibernest E2 Lisanne van den Berg Vreeloo-hal Hal 1 
10:15 VALTO F2 - Excelsior (D) F2 Bas Ridder Vreeloo-hal Hal 2 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
De oliebollen zijn op, de goede voornemens gemaakt. We gaan er weer tegenaan. Met school, met werk en 
natuurlijk ook met VALTO. 
Deze week weer volledig aan de bak. Op naar het eerste competitieweekend. Succes allemaal! 
 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. We hebben gelukkig Frillem bereid gevonden mee te draaien in de trainersgroep. 
Super! We zijn dus compleet! 
 

		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

		 Training	VALTO	3/4/5	 Training	VALTO	6/7/8	

3	januari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

10	januari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

17	januari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

24	januari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

31	janauri	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

7	februari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

14	februari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

21	februari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

28	februari	 VRIJ	 VRIJ	

7	maart	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	
 
 
Herhaling berichten: 
Geen. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
Agenda 
13 januari 2017  Activiteit voor de B-teams en C-teams 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
 
 

Laatste week om je op te geven voor de 
Hollandse Avond voor de B- en C-teams 

DOEN HOOR!!!! 
 
 



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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Westrijdverslagen 
 
VALTO strandt op KCC in het bekertoernooi                                 Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In de 3e ronde voor de Zuid Holland Korfbal beker waren VALTO D1 en 1 aan KCC/So Natural gekoppeld, 
wat ook nog met hun D1 in de race is. Voor beide hoofdmachten was het een weerzien na de halve finale 
van vorig seizoen. VALTO D1 had na twee winst partijen tegen DES en Ten Donck vanavond ook een 
tegenstander van formaat in KCC D1 wat in de hoofdklasse uitkomt. Zij mochten vanavond in het 
voorprogramma van het vlaggenschip hun kunsten laten zien aan het aanwezige publiek. Onder leiding van 
scheidsrechter Ruben Kester ging de wedstrijd van start met Sanne R., Emma, Tim en David in de eerste 
aanval. Elise, Sanne O., Milan en Niels mochten als eerste de VALTO korf verdedigen en deden dit niet 
onverdienstelijk. Zij wisten negen minuten lang de nul te houden, terwijl het andere vak vol overgave naar 
een gaatje in de strakke KCC verdediging zocht. David wist voor VALTO als eerste de nul van het bord te 
schieten, maar helaas viel toen ook al snel een doelpunt voor KCC door een concentratie foutje. Zoals het in 
de hoofdklasse gewoon is werd er na deze twee doelpunten van vak gewisseld en mocht het verdediging 
vak het gaan proberen om te scoren. Zij hadden echter meer moeite met de verdedigende druk van KCC en 
de andere kant wist KCC wel te scoren en een voorsprong van 1-4 te pakken. In de slotfase voor de rust was 
het Emma die het tweede VALTO doelpunt voor haar rekening nam, wat even ook de ruststand leek te 
worden. Er was echter in de laatste seconden even een momentje van onoplettendheid in de verdediging, 
waardoor KCC met een gescoorde doorloop de ruststand op 2-5 zette.  
Het tweede deel werd de druk door de KCC pupillen nog verder opgevoerd, wat het voor VALTO niet 
eenvoudiger maakte. Er gingen wel een aantal aanvallen verloren door plaats fouten en misverstandjes 
tussen de spelertjes. KCC D1 leek hun draai gevonden te hebben in de Vreeloohal, want zij scoorden maar 
liefst zes maal op rij. Hierdoor was het verschil opgelopen tot 2-11, maar VALTO D1 bleef knokken voor wat 
het waard was. Uiteindelijk scoorde Sanne R van kort achter de paal de 3-11 en hadden we nog 13 minuten 
om wat meer terug te doen. De D1 kreeg nu meer grip op de aanvallen van KCC, waardoor ook zij niet meer 
zo makkelijk konden scoren. Alleen lukte het bij ons ook niet om doelpunten te maken. Er werden wel 
kansen gecreëerd, maar de bal wilde maar niet door de korf vallen. Bij korfbal is het vaak zo dat als je zelf 
geen doelpunten maakt dan doet de tegenstander dit vroeg of laat. Zo ook nu wist KCC de korf weer eerder 
te vinden dan VALTO en het verschil naar 3-13 te vergroten. Intussen waren Jens en Marith al binnen de 
lijnen gekomen om hun deel in deze bekerwedstrijd te spelen. Hoewel het klasse verschil zich duidelijk 
aftekende binnen de lijnen, wisten de spelertjes niet van opgeven. Dit resulteerde er in dat David vlak voor 
het eind de korf weer wist te vinden. Het waren echter de gasten die in de laatste seconden de eindstand op 
4-14 zette, waarna Ruben ook gelijk voor het eind van de wedstrijd floot. Met deze wedstrijd komt er dus een 
eind aan jullie avontuur in het bekertoernooi, waarin jullie vanavond alles gedaan hebben om het KCC zo 
lastig mogelijk te maken. Het klasse verschil werd helaas, na een prima 1e helft, in de 2e helft al snel 
duidelijk. Jullie konden echter met opgeheven hoofd het veld aflopen. Het publiek heeft van jullie genoten en 
we hopen dat jullie het ook een leerzame wedstrijd hebben gevonden.  
 
Hierna was het de beurt aan de hoofdmachten van VALTO en KCC die elkaar nog kenden van de halve 
finale in het bekertoernooi van vorig seizoen. VALTO begon wel weer als underdog als 1e klasser tegen de 
koploper in de hoofdklasse B. Na de onverwachte uitschakeling van vorig seizoen was KCC vanavond op 
volle oorlog strekte naar De Lier gekomen en wisten ze dat het niet zomaar een oefenwedstrijdje zou 
worden. Een ezel stoot zich tenslotte niet tweemaal…… Ook VALTO ging toch wel een beetje anders de 
wedstrijd in dan vorig jaar. Toen speelde VALTO vrij uit, want er was ten slotte niets te verliezen tegen de 
nummer 2 in de hoofdklasse. De spelers stegen toen wel een beetje boven zichzelf uit. Vooral toen VALTO 
terug wist te komen van een 4-8 achterstand en een voorsprong nam kregen de spelers vleugels. Deze keer 
werd er vooral door het thuispubliek toch wel wat van ze verwacht. Vanaf het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter van Alphen zaten de Capellenaren er boven op. Hierdoor kwam het eerste aanval vak niet tot 
scoren, maar ook de VALTO verdediging weerde zich goed. Na bijna twee minuten werd het eerste doelpunt 
door KCC gemaakt. Door het fanatieke verdedigen van VALTO vielen de doelpunten niet als zoete appeltjes 
en was het na zes minuten pas 0-3 toen Judith voor VALTO de nul van het bord schoot. Frank zorgde even 
later voor de aansluiting, maar toen had de heer van Alphen een overtreding gezien die in zijn ogen een 
strafworp waard was. Deze zijn, hoewel er ook één gemist werd, aan KCC wel besteed, waardoor het 
verschil weer op twee kwam. We bleven echter aan het elastiek hangen en met om en om scoren stond het 
na elf minuten 5-6. In de volgende aanval kreeg Bart het thuispubliek op de banken door de gelijkmaker te 
scoren. Helaas heeft KCC een paar puntspelers lopen die op deze momenten net even te zuiver schieten. 
De schade was dan ook weer snel hersteld door de gasten door binnen twee minuten driemaal te scoren. 
Toch lukte het de Capellenaren niet om het verschil groter te krijgen door de verdedigende druk die VALTO 
hen oplegde. Laurens, Iris en Frank zorgden met hun doelpunten dat we in het spoor bleven tot de rust toen 
het scorebord een 10-13 tussenstand aangaf. 
De gasten kwamen scherp uit de kleedkamer en voor we het wisten hadden ze het verschil naar een hand 
vol geschoten. Hoewel we best wel goede aanvallen speelden, lukte het niet om deze af te ronden met een 
doelpunt. Hierdoor was het drie minuten later al weer 12-18 en leek het er op dat VALTO een oorwassing te 
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wachten stond. De ploeg toonde echter veerkracht en wist dit verschil door doelpunten van Iris, Naomi en 
Frank terug te brengen tot 17-20. De gasten hadden het in deze fase toch wat moeilijker en maakte ook 
regelmatig foutjes, zodat er verschillende aanvallen verloren gingen. Dit was ook het moment dat de toch al 
niet sterk fluitende scheidsrechter weer een paar keer in de fout ging, waarmee de gasten hun voordeel 
namen. Marrien werd getrakteerd op een gele kaart, wat je toch ook niet zou verwachten in een 
bekerwedstrijd. Van de situatie gebruikmakend wisten de gasten de marge weer te vergroten naar 17-24. 
VALTO, of eigenlijk Marrien, had al de trukendoos open getrokken door, net als in de korfballeague gebeurd, 
Ron in de aanval op de plaats van Kevin in te brengen in de hoop dat hij samen met Frank makkelijker de 
korf zouden vinden. In de verdediging nam Kevin zijn plaats weer in voor meer rebound. De laatste vijf 
minuten kwam Ruben binnen de lijnen op de plaats van Kevin en stond hij zijn mannetje. De Capellenaren 
waren al  een tijdje bezig met het uitspelen van de wedstrijd, maar pikte toch nog drie doelpuntjes mee. Daar 
zette Laurens voor VALTO twee doelpunten tegenover, wat een 19-27 eindstand opleverde. Hoewel VALTO, 
op de 6-6 na,  de hele wedstrijd achter de feiten aan heeft gelopen heeft, konden ook zij met opgeheven 
hoofd het veld verlaten. KCC/SO Natural was vanavond meer gedreven dan vorig seizoen en wisten wat ze 
konden verwachten. Dit alles maakte hen toch een maatje te groot voor ons vlaggenschip, waarmee het 
beker avontuur er op zit. Met een marge van acht verschil verwacht ik niet dat VALTO bij de twee beste 
verliezers zal zitten, dus rest nu het vervolg van de competitie. Het in grote getale aanwezige publiek heeft 
weer kunnen genieten van ons vlaggenschip, dat door de aanwezigheid van de negende man extra 
gemotiveerd raakt. Na de winterstop gaat de competitie weer verder met de laatste heen wedstrijd tegen 
IJsselvogels in Moordrecht. Laten we afspreken dat we de scherpte en inzet van vanavond meenemen in de 
rest van de competitie. Dan kunnen we nog mooie wedstrijden tegemoet zien. Het zou ook leuk zijn als er 
veel supporters de selectie op 7 januari achterna reizen naar Moordrecht voor de broodnodige steun. Eerst 
gaan we echter van een paar vrije weekenden genieten.  
Ik wens iedereen dan ook fijne kerstdagen toe en laten we van 2017 een onvergetelijk jaar maken. 
  
        Arno van Leeuwen. 
 
 
VALTO E3 - ODO E1 
((0-8) + (4-3) + (1-3) + (1-5)) = 6 - 19 
Afgelopen zaterdag had ODO teveel zieken – daarom de wedstrijd dinsdagavond gespeeld. 
In het eerste kwart van de wedstrijd speelde ODO erg snel. E3 verdedigde niet sluitend genoeg, waardoor 
we de 1e 10 minuten 0-8 verloren. Het tweede kwart lukte het vaker de bal te onderscheppen en kregen we 
scoringskansen: Rosann (2x) en Yara (2x, waaronder strafworp). Dit gedeelte van de 
wedstrijd hebben we gewonnen J.  
Rust: ananas, water en tips van Sheila, onze inval-coach (thnx!!)  
Het derde kwart verdedigden we ook aardig, maar alleen Rosann kwam tot scoren J. In 
het laatste kwart misten we een strafworp, scoorde Yara nog een keer J, maar ODO 
nog vaker. Eindstand 6-19. We hebben alles gegeven en goed zelf nagedacht (bij de 
tegenstander vertelde de coach elke stap en beweging …). Max bedankt voor het 
scheidsen. Meiden, hard gewerkt, maar voor jullie zat er helaas niet meer in - we zijn 
trots op jullie! Na de Kerstvakantie weer met frisse moed verder!! 
 
    Namens een volle tribune met VALTO-ouders, Arjen 
 
 
 
 
Aandacht voor … 
De bondsscheidsrechters vervullen een belangrijke taak binnen onze vereniging. Daarmee  vervullen we een 
belangrijke verplichting naar de bond, maar laten we ook zien wie we zijn! Een vereniging die actief 
participeert in de korfbalbond, ambitieus is en groeit! 
Deze groep enthousiaste sportievelingen hebben we ook weten te koppelen aan een enthousiaste sponsor. 
Frans Voskamp steunt VALTO door de bondsscheidsrechters te sponsoren. Tevens vraagt hij aandacht voor 
een goed doel: Moldavië. Een prachtige sponsorvorm waar we als sponsorcommissie volledig achter staan 
en erg blij mee zijn. 
Het volgende stukje informeert jullie nader over het goede doel! 
 
Vr Gr Michiel, Namens de sponsorcommissie 
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Aandacht voor … 
Moldavië is verreweg het armste land van Europa. Ouderen 
hebben het daar nog eens extra moeilijk omdat ze er meestal 
helemaal alleen voor staan. Vooral in de winter is er sprake van 
schrijnende situaties. Het is dan vaak erbarmelijk koud met zeer 
lage temperaturen. Verwarming ontbreekt, huizen staan op 
instorten, de wind heeft vrij spel, geen bezoek, geen toezicht, 
geen eten. Hart voor Moldavië is op een voorzichtige manier van 
start gegaan met een ouderenproject. Eerst in de vorm van het in 
Nederland zo bekende tafeltje-dek-je. Het voordeel voor de 

ouderen is dan dat ze niet alleen eten krijgen, maar dat ze daardoor ook regelmatig contact 
hebben met de vrijwilligers die het eten komen brengen. Zo kon er daar waar nodig ook nog wel 
eens iets anders gedaan worden. Kleding, beddengoed, hout voor de kachel. Later heeft men 
mensen die daartoe nog in staat waren uitgenodigd naar het Centrum te komen. In een apart 
gebouw naast het Centrum krijgen ze dan niet alleen eten, maar kunnen ze ook meedoen aan 
gezamenlijke activiteiten. Een spelletje domino of dammen of schaken. Er komen steeds meer 
deelnemers. In dat gebouw is ook een echte douche. In het begin was dat maar een vreemd 
apparaat, maar gelukkig staan de mensen nu soms in de rij om tijdens het bezoek ook een douche 
te kunnen gebruiken. Zie je het allemaal voor je?  
Dat werk mag toch niet verloren gaan?  
 
Als je meer wilt weten over het werk dat onder de bezielende leiding van Sam Zwagerman in 
Moldavië wordt verzet dan moet je maar eens kijken op www.hartvoormoldavie.nl  Daar kun je ook 
lezen dat de belangrijke opvang van een groep jonge meiden en het begeleiden van die meiden 
naar een betere toekomst, de opvang en huiswerkbegeleiding van basisschoolkinderen na 
schooltijd en de vakantieweken voor diezelfde kinderen gelukkig nog steeds door kunnen gaan. 
Mede door hulp vanuit Nederland kunnen we doorgaan. Daarvoor vraag ik aandacht via deze 
sponsoring. 

Wie doet er mee? 
Verander de wereld, doe het één voor één. 

    Persoonlijk contact: Frans Voskamp is beschikbaar: vskmp@kabelfoon.nl  
 
 
 
 

Ha l l o  A - j u n i o r e n  e n s e n i o r e n  v a n VALTO !  
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van v r i j d a g  17 ma a r t  t /m ma a n d a g  20 ma a r t  gaan we terug in de tijd naar het Grieks-Romeinse rijk. Het kamphuis is inmiddels geboekt. 
Dit jaar verblijven we in kamphuis De Ginkel in Leersum. 
 
Opgeven doe je door €85,00 over te maken op rekeningnummer NL61RABO0340448296, t.n.v. CKV VALTO inzake A.C.  
 
V e r g e e t  h i e r b i j  n i e t  j e  n a am e n  t e am t e  v e rm e l d e n .  
G e e f  j e  o p  v o o r  1 j a n u a r i ,  e n  w e e s  e r  s n e l  b i j  w a n t ;  V O L=VOL ! !  
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
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