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Laten we elkaar geen mietje noemen 
Met de zomer die definitief achter ons lijkt te liggen, was het de tweede zaterdag op rij met flinke buien en 
dito plassen. Dat wil zeggen, op straat en bij een aantal collega verenigingen. Bezoekers op weg naar 
VALTO belden daarom voor de zekerheid toch eerst maar even de kantine om te vragen of het allemaal wel 
door zou gaan. Ik kon ze gelukkig melden dat ons veld er prima bij lag, geen plasje te bekennen. De coach 
aan de andere kant van de lijn antwoordde opgelucht “Dan komen we er aan”, de kinderen op de achterbank 
keken waarschijnlijk naar buiten en zagen de bui al hangen. Korfbal is allerminst een mietjessport, dat wisten 
ze wel. 
 
Respect voor deze bezoekers en natuurlijk ook voor onze eigen helden, die ondanks het slechte weer hun 
wedstrijden toch behoorlijk wisten te spelen en ook wonnen. Respect ook voor de scheidsrechters die op het 
veld stonden. Eigen leden, eigen kweek en de bezoekende leidsmannen. Net als voorgaande weken hebben 
de VALTO scheidsrechters ook dit weekend weer wat gaten gevuld van wedstrijden die uiteindelijk geen 
scheidsrechter hadden. Daartegenover staat dat ze worden opgevangen en in de watten gelegd door de 
gastheren en -dame die VALTO nog steeds een goede naam bezorgen. 
 
Een goede naam die we graag hoog houden. En dan is het bijzonder jammer te moeten constateren dat er 
 behoorlijk wat geroepen wordt naar de mannen (in dit geval) in het zwart. En dat zijn niet alleen de 
supporters van de tegenpartij. Nee, wij doen er ook aan mee. Ik hoorde het pas echt goed tijdens het 
terugluisteren van de live stream en vind het serieus VALTO onwaardig. En ik niet alleen. Een thuiskijker 
schreef me er over en was er net als ik verbaasd over. Het mooie van de live stream is, dat we inmiddels 
een paar honderd kijkers gedurende de wedstrijd hebben, maar ook al die mensen kunnen meeluisteren. 
Laten we deze kijkers geven wat ze van VALTO kunnen verwachten. Het gastheerschap waar we voor 
staan! En niet alleen bij de wedstrijden van VALTO 1, maar bij iedere wedstrijd. 
 
Denk daar even aan als je een volgende keer weer langs de lijn staat. Kijk anders even naar de kop van het 
veld, waar de sfeermakers van VakkieV staan. Met trommels, rookpotten en het spandoek schreeuwen zij 
ons vlaggenschip naar de overwinning. Want thuisblijven is geen optie, afgelopen zaterdag is dit bewijs maar 
weer eens geleverd. Het is echt ontzettend belangrijk dat het publiek er is en zich van zijn (positieve) kant 
laat zien en horen. 
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Heel gaaf om te zien dat we (mede hierdoor) weer punten hebben gepakt in de overgangsklasse. Ik hoop 
dat ook deze wedstrijd weer als samenvatting te zien gaat zijn bij de WOS, net als vorige week. Bijzonder 
leuk om te constateren dat deze regiozender dit wil uitzenden. Wat ons betreft een prima samenwerking. 
 
Tenslotte, over een paar weken is het de "Week van de Scheidsrechter”. Wat als de mensen die zaterdag 
een grote mond hadden, voor dit jaar de attentie verzinnen? En dan ook uitvoeren. Met een bedankje en 
welgemeende excuses. En dan beloven het nooit meer te doen. Lijkt me wel wat. Insturen kan gewoon 
via http://ckv-VALTO.nl/idee/. Voor de mietjes ook anomiem ;-) 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 23 september 2017 
15:30 Sporting Trigon 1 - VALTO 1 Stephan Evertsen Sportpark Zoeterwoudsesingel 

10:15 DES (D) 3 - VALTO 2 Tim Loendersloot Sportpark Biesland 

16:00 VALTO 3 - DES (D) 4 Tim Spaans Sportpark De Zwet 

14:30 VALTO 4 - KVS/Maritiem 6  Sportpark De Zwet 

12:00 KCC/SO natural 6 - VALTO 5  Sportpark Schenkel 

11:45 VALTO 6 - DES (D) 7 Laurens van der Meer Sportpark De Zwet 

15:15 VALTO 7 - Nieuwerkerk 8 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet 

13:30 VALTO 8 - Eureka 2 Thomas Ris Sportpark De Zwet 

14:00 HKV/Eibernest A1 - VALTO A1 Wouter van Lonkhuyzen Sportcentrum HKV/Ons Eibernest 

12:00 Weidevogels A3 - VALTO A3  Sportcomplex Merenveld 

12:45 Avanti (P) B2 - VALTO B1  Sportpark De Groene Wijdte 

13:15 Phoenix B1 - VALTO B2 Emiel Kaper Van Doornenplantsoen (veld) 

12:00 Phoenix B2 - VALTO B3 Rik van Heerden Van Doornenplantsoen (veld) 

11:00 VALTO C1 - Nieuwerkerk C1  Sportpark De Zwet 

12:00 VALTO C2 - Avanti (P) C2  Sportpark De Zwet 

12:00 ODO C1 - VALTO C3  Sportpark De Commandeur 

10:30 VALTO C4 - Avanti (P) C4 Denise Herbert Sportpark De Zwet 

11:00 Dijkvogels D1 - VALTO D1  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 

09:00 VALTO D2 - ODO D1 Esmee Binnendijk Sportpark De Zwet 

09:00 Avanti (P) D4 - VALTO D3  Sportpark De Groene Wijdte 

09:30 VALTO D4 - Fortuna D4 Ellen de Ruiter Sportpark De Zwet 

09:00 Nieuwerkerk D6 - VALTO D5  De Kleine Vink Veld 

09:00 Phoenix E3 - VALTO E1  Van Doornenplantsoen (veld) 

10:00 VALTO E2 - Twist E3 Rick van Dasler Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO E3 - Avanti (P) E7 Ruben Hoogerbrugge Sportpark De Zwet 

09:15 Excelsior (D) E7 - VALTO E4  Sportpark Biesland 

10:00 VALTO F1 - De Meervogels F3 Tessa van Dijk Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO F1 - Avanti (P) F1 Martijn Dijkstra Sportpark De Zwet 

10:00 ONDO (G) F4 - VALTO F2  Juliana Sportpark 

10:00 VALTO F3 - ODO F3 Jan Pieter Vermeer Sportpark De Zwet 
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Opstellingen 23 september 2017 
 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3 (Thuis, aanwezig 15.15 uur) 
Heren: Rob, Frank 
Dames: Petra, Laura, Lisa, Sharon 
 
VALTO 4 (Thuis, aanwezig 13.45 uur)  
Heren: Michael, Thomas, Steven, Twan, Frank P 
Dames: Joyce, Romy, Manon, Rosalie, Esmee?, Lisanne?  
 
VALTO 5 (Uit, vertrek 10.45 uur) 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Mark 
Dames: Anna, Annemiek, Esther, Hellen, Ilse 
 
VALTO 6 (Thuis, aanwezig 11.00 uur) 
Heren: Bart, Daniël, Laurens, Nick, Vincent 
Dames: Inge, Lysanne, Ryanne, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 7 (Thuis, aanwezig 14.30 uur) 
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Wouter, Sjors 
Dames: Marije, Petra, Ria, Rosanne, reserve dame 
 
VALTO 8 (Thuis, aanwezig 12.45 uur) 
Heren: Arie, Marco, Michiel, Peter, Sjors, Martin 
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 16 september 2017 
VALTO 1 - Fiks 1 21 - 18 
VALTO 2 - Velocitas 3 19 - 11 
Achilles (Hg) 3 - VALTO 3 18 - 17 
Meervogels 5 - VALTO 4 14 - 10 
VALTO 5 - Erasmus 2 20 - 16 
DES (D) 7 - VALTO 6 10 - 10 
Nieuwerkerk 8 - VALTO 7 15 - 12 
Eureka 2 - VALTO 8 19 - 11 
VALTO A1 - Achilles (Hg) A1 18 - 22 
VALTO A2 - KCC A3 11 - 14 
VALTO A3 - Weidevogels A3 10 - 6 
VALTO B1 - Avanti (P) B2 15 - 14 
VALTO B2 - Phoenix B1 8 - 7 
VALTO B3 - Phoenix B2 4 - 14 
Nieuwerkerk C1 - VALTO C1 6 - 8 

Avanti (P) C2 - VALTO C2 4 - 1 
VALTO C3 - ODO C1 5 - 9 
Avanti (P) C4 - VALTO C4  
VALTO D1 - Dijkvogels D1 11 - 7 
ODO D1 - VALTO D2 10 - 4 
VALTO D3 - Avanti (P) D4 3 - 2 
Fortuna D4 - VALTO D4 17 - 7 
VALTO D5 - Vriendenschaar D3 5 - 2 
VALTO E1 - Phoenix E3 6 - 0 
Twist E3 - VALTO E2  
Avanti (P) E7 - VALTO E3 5 - 6 
VALTO E4 - Excelsior (D) E7 1 - 2 
Maassluis F2 - VALTO F1 4 - 15 
VALTO F2 - Twist F1 3 - 7 
ODO F3 - VALTO F3  

 
 
 
 

Nabeschouwingen 
VALTO 1 ging afgelopen zaterdag op voor de eerste overwinning op eigen veld. Dat moest dan gebeuren 
tegen Fiks. Beide ploegen troffen elkaar wel vaker, maar dit was dan niet op overgangsklasse niveau. 
VALTO kwam moeizaam uit de startblokken en keek al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Even snel was 
het echter al weer gelijk, want bij 4-4 waren de ploegen alweer in evenwicht. Vervolgens was het stuivertje 
wisselen en pakte zowel VALTO als Fiks om en om een voorsprong. Het was pas ver in de tweede helft dat 
één van de ploegen een gat kon slaan en die ploeg was VALTO. De Lierse ploeg liep uit naar 20-15. Fiks 
kwam nog wel dichterbij, maar kon niet meer op gelijke hoogte komen. Bij 21-18 was het gedaan en kon 
VALTO het 3e en 4e punt van dit nog prille seizoen bijschrijven.  
  



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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VALTO 2 heeft dit jaar maar één doel, kampioen worden. Om dat te bereiken kon er tegen directe 
concurrent Velocitas een belangrijke slag geslagen worden. En dat gebeurde ook. Het tweede was de 
gehele wedstrijd de betere ploeg, maar de 6-3 stand bij rust zorgde er voor dat er nog niets gespeeld was. In 
de tweede helft was het echter VALTO dat de klok sloeg en kon uitlopen naar een 19-11 voorsprong. Na 3 
wedstrijden dus nog de volle score voor VALTO 2, dat dus nog steeds op kampioenskoers is.  
VALTO 3 ging op bezoek in de hofstad en speelde tegen Achilles. Een spannende wedstrijd, waarin het 3e 
de winst van vorige week een vervolg wilde geven. Dit moest wel zonder enkele vaste krachten, die er 
helaas niet bij konden zijn. Het was de gehele wedstrijd stuivertje wisselen, en helaas voor het derde konden 
zij de winst niet over de streep trekken. Het was Achilles dat in de slotminuut de beslissende 17-16 maakte 
en de punten binnen sleepte.  
VALTO 4 ging in Zoetermeer de strijd aan met De Meervogels. Het vierde heeft een jonge ploeg en lijkt nog 
wat te moeten wennen aan de wedstrijden als senior. Het gaat allemaal nog niet even soepel, maar dat kan 
zeker geen kwaad. Het is zaak om iedere week beter te worden en te leren van iedere wedstrijd. Punten zijn 
dan mooi meegenomen, maar geen bittere noodzaak. Zo ook de nederlaag tegen Meervogels, als speler wil 
je altijd winnen, maar dat kan niet altijd. Feit is echter wel dat na de 14-10 nederlaag het vierde nog puntloos 
is.  
VALTO 5 speelde tegen het tweede team van Erasmus, de Rotterdamse studentenvereniging. Het vijfde is 
nog ongeslagen en wist de eerste twee wedstrijden in winst om te zetten. Zaak was dus om deze lijn door te 
trekken en ook de jonge ploeg van Erasmus aan de zegekar te binden. Dat lukte vrij aardig. Het vijfde maakt 
makkelijk doelpunten en ook afgelopen zaterdag kwam men weer aan de 20 doelpunten. Als de 
tegenstander dan maar tot 16 komt dan betekent dit automatisch dat er weer twee punten toegevoegd 
kunnen worden aan het totaal van het vijfde.  
VALTO 6 trok naar Delft om de degens te kruisen met Des. Het beloofde een spannende wedstrijd te 
worden, en dat werd het ook zeker. Des en VALTO geven elkaar geen duimbreedte toe en maakte er een 
aantrekkelijke wedstrijd van. Het was constant de vraag wie de wedstrijd naar zich toe kon trekken. Het 
antwoord op deze vraag kan eigenlijk niet gegeven worden, aangezien de beide ploegen na 70 minuten 
evenveel doelpunten gescoord hadden: 10-10.  
VALTO 7 had in de eerste twee wedstrijden nog geen punten behaald en heeft dat helaas na 3 wedstrijden 
nog steeds niet voor elkaar gekregen. Op het veld van Nieuwerkerk liep men tegen een 15-12 nederlaag 
aan. Er had zeker meer ingezeten, maar het was geen onterechte nederlaag.  
VALTO 8 is een team van ervaren spelers, dat bezoek ging bij het tweede van Eureka. Eureka is een 
vereniging waar een club als VALTO niet vaak tegen speelt. Des te leuker is het om een keer tegen andere 
verenigingen te spelen. Het achtste zal daar wellicht anders over denken, want ze gingen redelijk kansloos 
onderuit. Het werd 18-12 in Rotterdam. 
VALTO A1 speelde thuis tegen Achilles A1. Na twee gelijke spelen was VALTO wel toe aan een 
overwinning, maar van te voren was al wel bekend dat Achilles zeker geen makkelijke tegenstander zou zijn. 
Dat bleek ook wel: Achilles pakte al snel een voorsprong van een paar doelpunten en dat wist VALTO niet 
meer goed te maken. Uiteindelijk verliest de A1 met 18-22. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen koploper 
HKV/OE A1. In de oefenwedstrijd kreeg VALTO flink klop van deze ploeg, dus ze zullen aan de bak moeten! 
VALTO A2 speelde thuis tegen KCC A3. De tegenstander had de eerste twee wedstrijden gewonnen, terwijl 
VALTO één keer wist te winnen en keer flink verloren had. De eerste helft ging het nog gelijk op en kon 
VALTO goed mee komen. In het begin van de tweede helft pakte KCC een voorsprong, die niet meer uit 
handen werd gegeven. Uiteindelijk werd het 11-14. A.s. zaterdag is de A2 vrij. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Weidevogels A3. Weidevogels wist de eerste twee wedstrijden te winnen, 
terwijl VALTO na twee wedstrijden pas twee punten had. Dit verschil was echter in het veld niet terug te zien, 
want VALTO was de betere ploeg. Uiteindelijk werd dan ook verdiend gewonnen: 10-6. Halverwege de 
competitie staan er nu drie ploegen (VALTO, Weidevogels en KVS) op gelijke hoogte met vier punten na drie 
wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de A3 haar eerste returnwedstijd, uit tegen Weidevogels. 
VALTO B1 speelde thuis tegen medekoploper Avanti B2. VALTO ging goed van start en wist op voorsprong 
te komen, 4-0. Hierna ging Avanti mee scoren en kwam zelfs weer op gelijke hoogte, 8-8. In de rust had 
VALTO weer een nipte voorsprong, 10-9. Na rust was het Avanti die het best uit de kleedkamers kwam en 
uitliep naar een 10-14 voorsprong. Het slotakkoord was echter voor de B1, die weer op gelijke hoogte wist te 
komen en zelfs in de laatste seconde van de wedstrijd de winnende wist te maken, 15-14. A.s. zaterdag gaat 
de B1 gelijk weer op bezoek bij Avanti B2, en bij winst is het kampioenschap al binnen. Dit zal echter geen 
makkelijke opgave worden! 
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. Beide ploegen wisten de eerste twee wedstrijden te winnen, 
dus het ging om de koppositie in de poule. De hele wedstrijd ging het gelijk op en tot het eind was het 
spannend hoe de punten zouden worden verdeeld. Uiteindelijk was het VALTO die met het kleinst mogelijke 
verschil de overwinning over de streep wist te trekken, 8-7. Ook voor de B2 geldt dat zij a.s. zaterdag gelijk 
weer tegen Phoenix mogen, maar dan uit. Bij winst is het kampioenschap binnen, maar gezien het 
scoreverloop van afgelopen zaterdag zal dat ook geen makkie worden! 
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VALTO B3 speelde thuis tegen Phoenix B2. Gezien de eerdere uitslagen in de poule was de verwachting 
dat dit een sterke tegenstander zou zijn en dat bleek ook wel in de wedstrijd. VALTO deed haar best, maar 
Phoenix was gewoon een maatje te groot. Uiteindelijk werd er met 4-14 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 
weer tegen Phoenix, maar dan uit. Kijken of het lukt om een beter resultaat neer te zetten dan in de 
thuiswedstrijd?! 
VALTO C1 vertrok al vroeg naar Nieuwerkerk om daar tegen de mede-koploper te spelen. VALTO kwam 
goed uit de startblokken en stond al snel 0-4 voor. Daarna stokte het en kon Nieuwerkerk dichterbij komen. 
Gelukkig wist VALTO toch te winnen met 6-8. Hiermee is VALTO alleen koploper in de poule en ligt de weg 
naar het kampioenschap open. Winnen van deze tegenstanders is zeker mogelijk, nu laten zien dat jullie het 
waar kunnen maken! Te beginnen zaterdag met de return tegen Nieuwerkerk C1. 
VALTO C2 vertrok ook vroeg en ging naar Pijnacker. Daar aangekomen werd er in de stromende regen lang 
getwijfeld of de wedstrijd wel kon starten waarbij uiteindelijk gekozen werd voor wel spelen. Het natte veld en 
de plassen was niet in het voordeel van VALTO. Er werd te langzaam en te voorzichtig gespeeld. Avanti wist 
4 doorlopen te scoren en VALTO kreeg maar 1 schot door de korf, uitslag 4-1. Volgende week komt Avanti 
onze kant op. De C2 hoopt op droog weer, want: 'dan pakken we ze' 
VALTO C3 heeft het lastig in deze poule en zeker tegen koploper ODO. De C3 zette deze week wel een 
hele goede wedstrijd neer maar ODO was gewoon sterker. Als jullie dit spelen laten zien tegen de andere 
tegenstanders, zitten er zeker nog punten in het verschiet in deze competitie! Komende zaterdag spelen 
jullie weer tegen ODO. Misschien kunnen jullie nu dichterbij komen dan de 5-9 nederlaag van zaterdag jl.  
VALTO C4 besloot om niet naar Pijnacker af te reizen nadat de C2 op hetzelfde veld als waar zij moesten 
spelen waterkorfbal hadden gespeeld. Deze wedstrijd wordt binnenkort ingehaald. Avanti komt zaterdag a.s. 
naar ons toe om te kijken wie de sterkste van de twee is. 
VALTO D1 kreeg in de stromende regen Dijkvogels D1 op bezoek. Door deze regen verliep de eerste helft 
wat moeizaam. De tweede helft rechtte VALTO haar rug en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken. Er 
werd netjes met 11-7 gewonnen van de buren. Aanstaande zaterdag mogen jullie dit kunstje herhalen in 
Maasdijk. Bij winst verstevigen jullie je koppositie nog meer en komt het kampioenschap in zicht. 
VALTO D2 heeft het moeilijk in deze poule en moet nog erg aan elkaar wennen. Afgelopen zaterdag 
speelden jullie tegen ODO D1 en deze tegenstander was  net een maatje te groot voor VALTO. Er werd 
helaas met 10-4 verloren. Komende zaterdag komt ODO naar De Lier en kunnen jullie de schade wellicht 
kleiner houden. 
VALTO D3 kreeg koploper Avanti op bezoek. De D3 had veel geleerd van de wedstrijd van vorige week en 
er werd dan ook goed gegooid en gevangen. Hierdoor liep het hele spel, vooral in de eerste helft, lekker. Er 
werd gerust met een 3-1 voorsprong. Hoewel Avanti na rust een stuk feller binnen de lijnen stond, wisten ze 
maar 1x te scoren. Een nipte overwinning van 3-2 voor VALTO dus. Volgende week spelen jullie uit bij 
Avanti en dat wordt de wedstrijd om de koppositie. 
VALTO D4 had in de uitwedstrijd tegen Fortuna een hele sterke tegenstander tegenover zich staan. 
Gelukkig wist de D4 wel 7 doelpunten te maken maar Fortuna was met 17 doelpunten duidelijk de sterkere 
ploeg. Komende week oefenen aan de punten die uit deze wedstrijd kwamen volgende week thuis tegen 
Fortuna nog een keer proberen! 
VALTO D5 had dan toch eindelijk haar allereerste competitiewedstrijd van dit seizoen te pakken! Thuis 
tegen Vriendenschaar, uiteraard in de regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Voor sommige spelers 
was het pas hun eerste officiele korfbalwedstrijd maar dat is aan de uitslag niet te zien. Er werd netjes met 5-
2 gewonnen, met dankzij de goede aanmoedigingen van invalcoach Romy! Volgende week vertrekken jullie 
al (heel) vroeg richting Nieuwerkerk voor de tweede wedstrijd. Zet hem op! 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix. Het was niet echt mooi weer, maar dat maakte voor 
onze E1 niks uit! Phoenix had er iets meer moeite mee, waardoor VALTO al snel op voorsprong kwam. Deze 
voorsprong heeft VALTO de hele wedstrijd vastgehouden en jullie hebben er zelfs geen één doorgelaten! De 
eindstand was 6-0. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag staat Phoenix weer op het programma! Succes! 
VALTO E2 kwam afgelopen zaterdagochtend aan bij tegenstander Twist. Alleen de tegenstander wilde de 
wedstrijd niet spelen, want het regende en als de kinderen dan vielen waren ze helemaal nat. VALTO 
daarentegen was helemaal naar Twist gekomen, dus wilde erg graag spelen. Maar helaas kregen ze de 
tegenstander niet om en werd de wedstrijd niet gespeeld. Gelukkig staat er volgende week weer een 
wedstrijd op het programma tegen Twist. Dan gaat deze zeker weten door! Succes! 
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti. Het was een spannende wedstrijd, want de teams 
gingen gelijk op, maar VALTO trok uiteindelijk toch aan het langste eind en wist de wedstrijd binnen te 
slepen met één doelpunt verschil. De eindstand was 5-6. Goed gedaan! Ook jullie spelen aanstaande 
zaterdag weer tegen dezelfde tegenstander Avanti. Hopelijk weten jullie weer te winnen! Zet ‘m op! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior. Jullie hebben heel erg goed jullie best gedaan in 
het slechte weer, maar helaas wisten jullie niet te winnen. De eindstand was 1-2 in het voordeel van 
Excelsior. Aanstaande zaterdag is de revanche tegen Excelsior. Dus deze week hard trainen en hopelijk 
weten jullie dan zaterdag wel te winnen! Succes! 
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VALTO F1 heeft afgelopen zaterdag weer een topprestatie neergezet tegen Maassluis. Er werd goed 
geschakeld van de verdediging naar de aanval. Iedereen was erg fanatiek! De eindstand was 4-15! Super 
goed gedaan! Ondanks het slechte weer was het genieten voor de ouders en de coach langs de lijn! 
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Meervogels. Succes! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Twist. Jullie hadden het moeilijker als vorige week, want de 
tegenstander was heel erg fel. Verdedigend ging het af en toe nog wat stroefjes, maar jullie onderschepten 
wel goed de bal! Helaas wist de tegenstander iets makkelijker te scoren wat heeft geleid tot een eindstand 
van 3-7. Volgende week spelen jullie tegen ONDO. Hopelijk weten jullie dan weer te winnen! Zet ‘m op! 
VALTO F3 heeft afgelopen zaterdag niet gespeeld, omdat de wedstrijd op het gras van ODO was afgelast 
door de vele regenval. Gelukkig staat er aanstaande zaterdag weer een wedstrijd op het programma tegen 
ODO. Succes!  
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
 
Afgelopen weekend.. 
Niet 1, geen 2, geen 3 maar 4 hele punten voor de VALTO selectie! Waar 
het 1e vorig weekend verloor werd er met goed spel gewonnen van Fiks 
met 21-18! Ook VALTO 2 speelde weer een goede pot en won ruim haar wedstrijd met 19-11. Helaas is er 
deze week gebleken dat er erg veel blessures zijn binnen de selectie: Naomi, Vera, Mandy H en Pieter zitten 
op dit moment in de lappenmand. Andere spelers vullen de komende weken deze plekken vullen.  
VALTO A1 is het nog niet gelukt om punten te pakken in de overgangsklasse, na twee keer gelijkgespeeld te 
hebben was Achilles A1 te sterk en won het met 18-22.  
 
Kijk eens achterom 
Als je van het veld loopt! Een vereniging is gebouwd op haar mensen, de inzet van de mensen en de 
materialen waar we zuinig mee om moeten gaan. Helaas zijn er afgelopen week allemaal materialen op het 
veld blijven liggen: heel veel matjes, speellijnen en pinnen die over het veld heen lagen. Als je klaar bent met 
de spullen ruim je ze op, tenzij je van een ander team de vraag krijgt of je het kunt laten staan / liggen! 
Samen zorgen voor onze spullen is dan ook heel normaal.  
 
Een hoofdrol in de overgangsklasse spelen?  
Vooruitblikkend naar de zaal weten we al dat zowel VALTO A1 (Overgangsklasse) als VALTO 1 (Eerste 
klasse) spelen met schotklok. Daarbij moeten wij wekelijks voorzien in 3 personen die samen de jurytafel 
bemensen. Dat is een leuke klus, erg belangrijk en voor iedereen weggelegd. Wil jij hieraan meedoen? Geef 
je op bij Bart Versteegen via bart.versteegen@ckv-valto.nl.  
 
Met het zelfde gemak.. 
Mocht het nou gebeuren dat je bij een wedstrijd afwezig bent, dan kunnen senioren onze 
wedstrijdsecretarissen mailen en voor op dat veld is dat Thom Voskamp (wsv@ckv-valto.nl). Dit doen 
gelukkig velen van jullie, maar wist je dat je met hetzelfde gemak nog een hoop andere mensen blij kan 
maken? Denk er bij het afmelden voor een wedstrijd voortaan even aan om de scheidsrechterscommissie 
mee te nemen in de cc (scheidsrechterszaken@ckv-valto.nl)! Vooruit plannen wordt makkelijker en zowel de 
SC als de TC is op de hoogte.  
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!  
 
Ingevulde & openstaande vacatures 
 
VALTO 6 / 8 Ingevuld! Thom, Laurens V en Nikki S gaan deze groep trainen.  
VALTO D5 Ingevuld! Bas Ridder voegt zich toe als trainer en extra coach is onderweg.  
VALTO C4 Er zal naast Romee V nog een extra trainer moeten komen!  
VALTO E teams Extra (jonge) trainers om een handje te helpen op de dinsdagavond 
VALTO F4 Een nieuw VALTO team wat vanaf de zaal een coach zoekt!  
Kangoeroes Hoofdtrainer / coördinator op de zaterdagmorgen van 10:00 tot 11:00 
 
Namens de TC, Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
22 september  D5 
29 september C4 

6 oktober  C3 
13 oktober  C2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

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

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren 
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van 
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders 
ophaalt ook even een berichtje naar Teun. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  

 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

21 sept Do 19.30-23.30 Niels vd 
Lingen 

    

        

23 sept Za 8.15-12.00 Claudia vd 
Voorn 

Astrid Bavius    

23 sept Za 11.00-14.00 Corine 
Vreugdenhil 

    

23 sept Za 12.00-15.00 Suzanne 
Ousoren 

Hilde vd Mark    

23 sept Za 15.00-18.00 Liesbeth van 
Staalduinen 

Thelma Jansen    

23 sept Za 17.30-20.30 VALTO 5 VALTO 5   Hans Ridder en 
Martin vd Wel 

        

28  Do 19.30-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

30 sept Za 9.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Ellen vd Kaaij Dita Poot   

30 sept Za 12.00-15.00 Janine Krapels Agnes 
Lansbergen 

Marnix of Judith 
vd Berg 

  

30 sept Za 15.00-18.00 ??  Linda 
Hoogendonk 

Marjo 
Hoogerbrugge 

  

30 sept Za 17.30-20.30 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 VALTO 6 Niels vd Lingen en 
VALTO 6 

        

 
  



HUT TECHNIEK
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Zover ik het weet. Er was weer het nodige regelwerk. We kregen VALTO B1 
en VALTO 5 terug. En op zaterdag zelf bleek de scheids van VALTO 2 
verhinderd vanwege een sterfgeval en was Hans R nodig voor VALTO 3 
terwijl die ook de B2 zou fluiten. Kortom weer puzzelen en ook dan blijkt ons 
VALTO scheidsrechterskorps flexibel. 
 
Uiteindelijk leverde de puzzel het volgende op:  

• Pierre nam VALTO B1 voor zijn rekening 
• Max floot VALTO 5  
• Ruben K zijn externe wedstrijd werd afgelast dus kon hij B2 fluiten 
• Thom floot VALTO 2 
• Thijs VALTO D1 

En dan de wedstrijden buiten VALTO 
• Rick en Alex hebben KCC tegen Blauw Wit gefloten. Rick meldt: KCC deed goed mee de eerste 

helft maar Blauw Wit won uiteindelijk best makkelijk. 
• Cock heeft bij Dijkvogels gefloten.  Cock meldt: een pittige maar sportieve wedstrijd. Dijkvogels 

heeft met 16 tegen 12 gewonnen. En ‘s morgens nog een scheidsrechter beoordeelt in Kamerik bij 
SDO. 

• Jan heeft bij buurman Ondo gefloten. Jan meldt: leuke wedstrijd en een makkelijke over winning 
voor ONDO.	

Weer mooi dat het allemaal geregeld is. Zonder scheidsrechters beginnen we weinig! 
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
11:00 DeetosSnel C1 PKC / SWKGroep C1 Thijs Dijkstra  
11:15 ONDO C1 KCC / SO natural C1 Cock Matthijsse  
14:00 HKV / Ons Eibernest B1 TOP / Quoratio B2 Ruben Kester  
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
 
P.S. Ik hoorde dat Alex ook nog zelfstandig wedstrijden voor VALTO fluit. Alleen zie ik dit niet terug in het 
lijstje op de site. 
       Gastheer Peter 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 & 2 pakken vier punten!!                                                        Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na twee wedstrijden in het nieuwe veldseizoen begint de ziekenboeg al weer aardig vol te lopen. Waren we 
de voorbereidingen zonder kleerscheuren doorgekomen, vallen de blessures nu bij bosjes. Mees is gelukkig 
weer terug van zijn (letterlijke) misstap bij KVS, maar Pieter, die ook in de eerste wedstrijd uit viel, zullen we 
voorlopig nog niet binnen de lijnen zien. Verder zagen we vorige week Naomi uitvallen in de wedstrijd tegen 
SKF en was Mandy ook niet fit genoeg om een hele te spelen. Daar is afgelopen week Vera ook nog eens 
bij gekomen, nadat zij tijdens de training door haar enkel is gegaan. Er moest vandaag dus weer flink 
geschoven worden met spelers. Voor VALTO 2 is het zaak om alle wedstrijden voor de winst te gaan, maar 
door de blessure van Naomi moest Sanne in het vlaggenschip spelen. Esmeé en Lisanne uit V4 werden 
opgetrommeld om de opengevallen plaatsen in te vullen. 
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Ook de inzet van Michiel was deze week weer nodig op de plaats van Pieter, omdat Bart gespaard moest 
worden voor een mogelijke invalbeurt in V1. VALTO 2 begon hun wedstrijd nadat de puzzel gelegd was 
tegen Velocitas 3 uit Leiderdorp, wat tot nu toe ook nog ongeslagen was, in een creatieve opstelling. Net als 
vorige week had het tweede het in de begin fase even moeilijk. Ron schoot wel als eerste raak, maar de 
vervolg treffer bleef uit. Negen minuten later wisten de gasten de gelijkmaker binnen te schieten en namen 
ook gelijk een kleine voorsprong. Ruben wist de achterstand in no time weg te werken en niet veel later 
schoot Lisanne, die er voor Mandy was ingekomen, VALTO weer op voorsprong. De gasten zouden nog één 
keer gelijk maken, waarna VALTO ging bouwen aan een voorsprong. Velocitas wist tot de rust de korf niet 
meer te vinden terwijl VALTO verzuimde om een gat te slaan. Een gebrek aan scherpte in de afronding 
zorgde er voor dat we met slechts een kleine 6-3 voorsprong gingen rusten.  
Het eerste doelpunten na de thee waren voor de gasten, waarmee zij weer aansluiting kregen bij 6-5. Tot 9-
7 bleef Velocitas nog in het spoor van VALTO, maar toen begon VALTO toch afstand te nemen van hun 
tegenstander. Lisanne O zorgde voor het eerste gaatje van vier bij 12-8 toen we een kwartier onderweg 
waren in het 2e bedrijf. Het waren halverwege de tweede helft Ruben en Ron die met vier treffers op rij de 
wedstrijd definitief naar Lierse kant trokken. Het verschil was intussen opgelopen tot 16-9, wat voor de 
gasten niet meer goed te maken was in de laatste zeven minuten. Na Thijs, die al in de 20e minuut werd 
ingebracht, maakte ook Rick uit de A1 zijn opwachting bij de senioren en mocht helpen de overwinning naar 
veilige haven te brengen. Beide ploegen zouden in de slotfase nog tweemaal scoren, waarmee de eindstand 
op 19-11 kwam te staan. Met deze overwinning is VALTO 2 voorlopig koploper, maar de nummers 2 DES 3 
en Excelsior 3 zijn ook nog ongeslagen met beiden een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week dus de 
eerste vier punten wedstrijd voor ons tweede, die al om 10:15 uur mogen aantreden in Delft om DES 3 het 
vuur aan de schenen te leggen. Een beetje een onmogelijk tijdstip, maar ik hoop dat toch de nodige 
supporters de route van VALTO 2 zullen volgen. 
Ook binnen het keurkorps van Marrien vandaag dus een verplichte bankzitter. Naomi liep met krukken 
richting dug out en blijkt dus een serieuze enkelblessure te hebben. Sanne was, net als vorige week, haar 
vervanger, maar nu zonder een wedstrijd in de benen. Na de min of meer ingecalculeerde nederlaag tegen 
kampioenskandidaat SKF wilde Marrien vandaag voor de punten gaan tegen Fiks uit Oegstgeest. Zij hadden 
de eerste twee wedstrijden gewonnen tegen Swift en KVS en kwamen dus vol vertrouwen richting De Lier. 
Wilde VALTO zich een dienst bewijzen dan moest er vandaag gewonnen worden, om niet te veel achterop 
te raken. Frank begon als vertrouwd met Mees, Sanne en Zané in de aanval, maar wist niet tot scoren te 
komen. Fiks begon sterk aan de wedstrijd, waardoor VALTO na zes minuten al tegen een 0-3 achterstand 
aan keek. Nadat dit gat gedicht was door Laurens, Frank en Mees, was het Laurens die VALTO voor het 
eerst op voorsprong zette bij 4-3. Na om en om scoren was het toch Fiks dat halverwege de eerste helft 
weer een voorsprong nam. Ook deze 5-7 achterstand werd weer weggepoetst toen Judith acht minuten voor 
het einde van de eerste helft de 8-8 maakte. Vijf minuten voor rust kwam VALTO via Laurens weer op 
voorsprong, maar wederom bleek Fiks over een antwoord te beschikken. In de volgende aanval ging het mis 
voor Sanne. Zij ging door haar enkel en kon niet meer verder spelen. Maaike was al de dug out uitgestuurd 
en kon dus na een korte warming up het veld in. Helaas kon VALTO het in de slotfase tot de rust niet dicht 
houden en wisten de gasten een psychologische tik uit te delen door met een 10-11 voorsprong de 
kleedkamer op te zoeken.   
Het jonge VALTO is echter volwassen genoeg om zich hier niet door van de wijs te laten brengen. Met een 
mooie onderschepping werd de eerste aanval van de gasten onderbroken en wist Maaike VALTO weer op 
gelijke hoogte te zetten. De ploegen deden aan het begin van het tweede deel niet voor elkaar onder, 
waardoor er met om en om scoren na vijf minuten een 12-13 tussenstand op het bord stond. Bart was al in 
de eerste helft begonnen met warmlopen, maar mocht toen weer gaan zitten. Na de rust bleef hij weer lopen 
en vond Marrien dit het juiste moment om hem te brengen voor Mees naast Frank. Dit resulteerde in een 
lange aanval, waarin Fiks aan de noodrem moest trekken en Frank ons met een strafworp weer op gelijke 
hoogte bracht. Er was goed gehoor gegeven aan de oproep om ons vlaggenschip aan te moedigen. De 
Lierse trots liet zich in deze fase van de wedstrijd goed horen en wist het dipje van VALTO in de kiem te 
smoren. De 13-13 bleek het vertrekpunt naar de overwinning, want VALTO zou in de rest van de wedstrijd 
niet meer op achterstand komen. Bij de vakwisseling nam Mees zijn plaats naast Frank weer in en ging Bart 
na de 14-13 van Zané naar het andere vak op de plaats van Kevin. Nog één keer zou Fiks langszij komen, 
maar toen werd door VALTO onder luide aanmoedigingen van de Lierse trots het verschil gemaakt. In een 
zestal minuten wisten Frank, Maaike, Judith en Bart het verschil naar 18-14 te tillen en leek de wedstrijd 
gespeeld. Fiks is echter een ploeg die zich niet snel gewonnen geeft en wisten toch na de time out weer wat 
terug te doen. Gelukkig waren daar Frank en Zané die voor een 20-15 tussenstand zorgden met nog een 
kleine tien minuten op de klok. Dit mocht VALTO niet meer uit handen geven en om de spelers scherp te 
houden ging het publiek nog eens extra achter de ploeg staan. Met veel inzet werden er lange aanvallen 
neergezet en werd er op de bal gejaagd als deze door Fiks werd uitgewerkt. Toch kan VALTO niet 
voorkomen dat de gasten konden profiteren van misverstandjes in de verdediging. Met drie treffers op rij was 
het met nog drie minuten op de klok bij 20-18 ineens weer een wedstrijd. Gelukkig gooide Laurens met 
minder dan twee minuten op de klok de wedstrijd in het slot door er 21-18 van te maken. Hiermee was het 
verzet bij de gasten wel gebroken en kon VALTO de overwinning binnen hengelen. 
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Vandaag is maar weer eens gebleken dat wij als negende man het verschil kunnen maken op momenten dat 
het even niet lekker loopt binnen de lijnen. Gezien de andere uitslagen in de poule is deze overwinning nog 
lekkerder, omdat ook Sporting Trigon en Unitas/Perspectief hun eerste punten pakten. Het wordt volgende 
week dus weer een belangrijke wedstrijd voor ons vlaggenschip als zij de degens kruist met Sporting Trigon 
in Leiden. Om 15:30 uur zal aan de Zoeterwoudse singel de wedstrijd starten, waar, door het vroege tijdstip 
van hun wedstrijd, heel V2 op de bank kan zitten. Het zou mooi zijn als ook op de tribune het nodige Lierse 
publiek aanwezig is om ons vlaggenschip te steunen in deze vier punten wedstrijd.  
 
      Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
VALTO B1 – Avanti B2 
Afgelopen zaterdag moest VALTO B1 tegen medekoploper Avanti B2. Het beloofde een spannende pot te 
gaan worden. Eenmaal begonnen kwam VALTO al gauw aan de leiding met 4-0. Maar Avanti kwam terug 
naar 4-2. Vlak voor rust stond VALTO met 8-6 voor, maar Avanti gaf niet op en zo werd het 8-8. Uiteindelijk 
was de stand na de eerste helft 10-9. In de tweede helft liep het allemaal een stuk moeizamer bij VALTO. 
Avanti profiteerde hiervan en kwam van de 10-9 achter naar 14-10 voor. Het heeft lang 14-10 gestaan maar 
in de laatste tien minuten kwam VALTO terug en werd het spel een stuk minder slordig. 
VALTO kwam terug naar 14-14 en in de laatste paar seconden scoorde Wouter het winnende doelpunt 
waardoor VALTO won met 15-14 van Avanti. Volgende week moet VALTO uit tegen Avanti waar we hopelijk 
weer de winst gaan pakken.  
 
 
 
 
VALTO B3 
Vandaag speelde we om 15:00 uur tegen Phoenix b2 we moesten om 14:30 verzamelen en hebben warm 
gelopen en geschoten toen moesten we beginnen met de wedstrijd de eerste helft ging niet zo soepel de 
tweede helft ging een stuk beter uiteindelijk heb en we met 4-14 verloren.	 
 
 
 
 
 
 
Nieuwerkerk C1 - VALTO C1 
We vertrokken al om 08.00 uur best vroeg voor de zaterdagochtend. 
Om 09.30 begon de wedstrijd, Daan was onze invaller. Bedankt Daan! 
Na  10 minuten stonden we al 0-3 voor 10 minuten later was het 3-5 
We gingen de rust in met 3-7 voorsprong. Het bleef maar regenen en dan merkte we de tweede helft 
we kregen het koud en we scoorde nog maar 1x gelukkig had de tegenpartij ook last van de kou 
en de eindstand werd 6-8! 
      Groetjes Marith Mostert 
 
 
 
 
 
 
ODO D1 - VALTO D2 
Op deze regenachtige zaterdag vertrokken we richting Maasland. 
Zouden vandaag de punten mee naar de lier komen? Tegen dit eveneens volledig meiden team. 
Vol goede moed begonnen de meiden aan de wedstrijd ,aangespoord door gelegenheidscoach Johan. 
Het spel van VALTO wordt met de week beter ,maar dit Odo was toch ook weer een maatje te groot. 
Met een flinke achterstand in de rust, kwamen de meiden goed uit de kleedkamer. 
De 2e helft werd er nog scherper verdedigd en wisten deze kanjers er ook nog 4 te scoren. 
Met een eindstand van 10-4  in het voordeel voor Odo . Gingen we weer richting De Lier. 
Meiden succes volgende week. 
      Groetjes Fam  Stolk 
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VALTO D1 – Dijkvogels D1 
Regen, regen en nog eens regen. Onderweg op de fiets 
naar VALTO lagen er plassen op de weg die ver boven 
NAP uitkwamen. Dus de grote vraag luidde Hoe ziet het 
VALTOveld er uit. Nou het lag er bij als een biljartlaken. 
Bijzonder dat het veld zo strak erbij blijft liggen. De 
terreinknecht had zijn werk goed gedaan en geen enkele 
twijfel. Zodoende werd onder moeders paraplu in de 
stromende regen de wedstrijd bekeken. Zestien dappere 
korfballers maakten er een mooi pot korfbal van. VALTO 
stond in no time 0-1 achter. Gelukkig wist ook VALTO de 
korf te vinden en over en weer werd er gescoord. De 
wedstrijd ging gelijk op, maar toch wist VALTO te gaan 
rusten met een 5-4 voorsprong. Na de rust ging VALTO los 
en liep uit naar een 10 – 5 voorsprong. Dijkvogels drong 
vervolgens verder aan en leek te gaan aansluiten net 10-7. 
Gelukkig wist VALTO daarna nog 2x te scoren en werd de eindstand bepaald op 12-7. Vervolgens in een 
sprint naar een lekkere warme douche! Doelpuntenmakers Kees, Nouky, Mette, Milan 2x, Brecht 2x, Finne 
2x, Tim 3x. Nouky en Mette bedankt voor het invallen en super dat jullie ook nog gescoord hebben. Kees 
 
 
 
VALTO D5 – Vriendenschaar D3 
Onze eerste echte wedstrijd, nadat verleden week onze wedstrijd werd afgelast. 
Ook vandaag was het weer nat, maar ging de wedstrijd gelukkig wel gewoon door. 
Het was heel koud, maar we zette toch door. 
Bart is op vakantie, maar we werden aangemoedigd door Liesbeth en Romy. 
Onze tegenstanders waren allemaal meisjes. 
De wedstrijd begon met 1-0. Daarna ging het weer gelijk op en werd het 1-1. 
De tegenpartij werd toen iets sterker, toen werd het 1-2. 
Na de rust kwamen we lekker in het spel en werd het 2-2. 
We werden vanaf de kant goed aangemoedigd en de ballen vlogen er goed in en zo werd het 
uiteindelijk 5-2. 
     Groetjes Elise Koole 
  
 
 
VALTO E1 – Phoenix E3 
Vandaag stond Phoenix E3 op het program!! 
Het zonnetje scheen net niet, het mocht pret niet drukken we waren er klaar voor. 
Isis was op dreef en maakte de 1, 2 en 3- 0. Er werd door Elise goed verdedigd, haar meisje 
kreeg bijna geen kans. Frenk scoorde de 4 en 5 -0 op goed aangeven van sara erg knap dat 
je iemand goed vrij ziet staan. 
Onze Toon vond het nog niet genoeg en scoorde de 6-0. 
Wat hebben jullie weer jullie best gedaan, jullie bleven rennen waren niet moe te krijgen. 
t Was weer een leuke wedstrijd om te zien. 
Op naar volgende week. 
      Groetjes Frenk en Dita  
 
 
 
VALTO E3 
Via een kleine omweg kwamen wij aan bij een regenachtig Avanti te Pijnacker. 
Het werd een hele spannende wedstrijd, er werd goed verdedigd en over gespeeld. 
Met ruime voorsprong gingen we de pauze in, dus makkie om te winnen. 
Dit viel tegen Avanti kwam goed terug, de uiteindelijke stand werd 5-6. 
Wederom weer gewonnen. 
Justin (de broer van Milan) was de coach, hartelijk dank hiervoor! 
Goed gedaan allemaal. 
       Charlotte en Marian 
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Maassluis F2- VALTO F1 
Na het succes van vorige week tegen de Dijkvogels uit Maasdijk ging VALTO F1 zaterdagmorgen vroeg met 
goede moed naar Maasluis. Maar wat was het slecht weer ! Het regende zo hard, dat hadden deze jonge 
korfballers nog nooit meegemaakt. Maar, ondanks dit slechte weer hadden ze er reuze zin in !!  In Maassluis 
ontmoetten Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas Maassluis F2. Uiteraard begonnen we met “warmspelen” in de 
stromende regen. Onze super coach Mandy  vertelde de jonge spelers goede tips en tactieken. Helaas 
moesten we onze tweede super coach Elise missen doordat zij zelf moest spelen.  
Het goed overspelen,  vrijlopen, blijven bewegen en goed je tegenstander en de bal in de gaten blijven 
houden zijn belangrijke vaardigheden die iedereen goed in zijn/haar oren knoopte.  
De wedstrijd begon uitstekend met zeer goed samenspel en perfecte assistentie door de enthousiaste en 
deskundige coach. Zo kwamen ze al snel op voorsprong ! Ze waren door het dolle heen,  Yess ! Het ging als 
een speer en de ene bal na de andere bal ging goed. Wel moesten we goed blijven verdedigen. 
Tijdens de rust nam VALTO maar net voldoende tijd om wat te drinken, want ze waren zo enthousiast dat ze 
graag alle tips wilden weten van Mandy.  Ze begonnen na de rust weer vol zelfvertrouwen en het goede 
samenspel van voor de rust werd weer voortgezet. Echt heel gaaf om te zien ! Zo jong als ze zijn, zo goed 
als ze al op elkaar zijn ingespeeld. En uiteindelijk wierp dat al snel haar vruchten af, want na de rust maakte 
VALTO nog geweldige doelpunten. De eindscore werd dus 4-15 voor VALTO !! Geweldig !! Alle 
complimenten voor Mandy en onze 5 jonge talenten uit De Lier. Het kan niet op, slechts 3 wedstrijden 
gespeeld en 2 met winst afgesloten. Nu op naar de nieuwe tegenstander in eigen huis, volgende week tegen 
de Meervogels ! We kijken er nu al naar uit! 
      Groetjes van Bas en Ellen 
 
 
 
 
 
VALTO F2 
De F2 speelde tegen Twist uit Vlaardingen. Onze toppers speelden de hele wedstrijd in de regen. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Twist liet zien een sterk team te zijn. Onze F2 moest alle zeilen bij zetten om de 
verdediging rond te krijgen. We gingen de rust in met 1-3. Na de rust wist VALTO nog twee keer te scoren 
wat de eindstand op 3-7 bracht. 
Jammer, maar jullie hebben goed je best gedaan F2!!!!!!!!!!!! 
 
     Veerle en Suzanne Oussoren 
		
	
	
	
	
	
VALTO F3 (zaterdag 10 september) 
Het was even spannend of de wedstrijd door kon gaan ivm de regen. Maar het geluk zat ons mee. Al weer 
de tweede overwinning op rij. De wedstrijd is gewonnen met 6-4. En schrik niet, Tim heeft ze alle 6 gemaakt. 
Dikke 10 voor deze wedstrijd. Want wat hebben ze gestreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
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Op zaterdag 28 oktober 2017 wordt er 
een waanzinnig beachkorfbal toernooi 
georganiseerd in het spiksplinternieuwe 
sportcampus in het Zuiderpark Den 
Haag.  

Naast de jaarlijkse populaire Haagse 
Korfbal dagen is er speciaal voor jullie 
een sportief side-event (het 
beachkorfbaltoernooi) georganiseerd 
voor de D- t/m de B-jeugd. De indoor-
beachhal, een unieke locatie, is dé plek 
waar de jeugd hun kunsten kunnen 
vertonen en een enorm gave ervaring 
gaan meemaken. 

 

Inschrijven 
Stuur een mail naar: beachkorfbaldenhaag@gmail.com met onderstaand informatie: 

-     Een spetterende teamnaam  
-     Minimaal 4 spelers (+ max. 6 wissels)  
-     Minimaal 1 teambegeleider met naam + telefoonnummer 
-     Leeftijdscategorie (D, C of B) 

Inschrijfkosten 
Deelname aan het beachkorfbal toernooi is geheel kosteloos! VOL = VOL 

Algemene informatie 
Tijdens een beachkorfbal wedstrijd speel je 4 tegen 4 onder opzwepende muziek. Je neemt het met je team 
op tegen andere teams uit jou leeftijdscategorie. Beachkorfbal is een zware sport en daarom raden wij aan 
om genoeg wissels mee te nemen. 

Een team hoeft niet alleen gevuld te zijn met korfballers, niet-korfballers zijn ook van harte welkom bij dit 
side-event. Beachkorfbal is voor plezier, dus laat iedereen een sportief vriendje of vriendinnetje meenemen. 

Als je team is aangemeld krijg een informatiebrief met verdere instructies over de locatie, regels en 
programma 

-     Datum: zaterdag 28 oktober 2017 
-     Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 24, 2533 SR Den Haag 
-     Tijd: 09:30-12:30 
-     Vrij en kosteloos parkeren 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, proberen wij dit z.s.m. te beantwoorden. 
 
Tot 28 oktober in de sportcampus! #altijdzomer 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectgroep Beachkorfbal Den Haag 
06-26622407 
KNKV Beachkorfbal 
http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/ 
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