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Lot 
Sport en geluk zijn behoorlijk met elkaar verweven. Soms heb je geluk en win je een wedstrijd die alle kanten 
op kon gaan. Of is het dan geen geluk en dwing je het af door training, tactiek of inzet? En is het bij verlies 
dan ook zo? Ik heb inmiddels voldoende wedstrijden gezien, waarbij het in de meeste gevallen dat laatste is 
en af en toe dat eerste. Maar in alle gevallen is er bij winst zeker een gevoel van geluk en dat is iets moois. 
Afgelopen zaterdag ook bij een gelijkspel. En zelfs bij verlies. VALTO 1 speelde namelijk na 54 doelpunten 
knap gelijk en VALTO B1 verloor, maar wordt toch kampioen. 
 
Dat een competitie niet door het lot wordt bepaald is wel duidelijk wat mij betreft. Na een x aantal wedstrijden 
mag er zich in het beste geval één de kampioen noemen. Afgelopen zaterdag dus VALTO B1, maar ook 
VALTO D1. Dat zijn de eerste twee in hopelijk een mooie lijst, want zijn nog meer teams die op koers liggen. 
Ik ben dan ook benieuwd wat de komende twee weken gaat brengen. Een paar tips: laat je niet gek maken, 
geloof in jezelf en in je team, blijf trainen, blijf verbeteren en zorg dat je alles geeft in iedere wedstrijd. 
Succes! 
 
Geluk is wel van toepassing in een loterij, hoewel … ook dan kun je een strategie hebben. Eén daarvan is 
veel loten kopen. Het bewijs daarvan was ook afgelopen zaterdag te zien. Maar gelukkig bleven er ook wat 
prrrrijzen over voor de andere aanwezigen, beschikbaar gesteld door diverse mooie sponsors uit De Lier en 
omstreken. De spanning, de lol en de dagschotel zorgden voor een vermakelijke en smakelijke derde helft. 
Wat mij betreft een prima voorproefje voor het Oktoberfest op 14 oktober. En had je geen geluk bij deze 
loterij, dan maak je altijd nog kans op 100.000 euro of één van de andere prijzen bij de Grote Club Actie. 
Iedereen heeft zijn of haar best weer gedaan met verkopen, waarvoor dank. We hebben nog een paar loten 
over, die nog te koop zullen zijn tijdens All Day VALTO op 4 november (tip voor Piet). 
 
All Day VALTO is overigens al weer in de zaal, die komt snel dichterbij. Het is de aftrap van het zaalseizoen, 
waarbij ieder VALTO-team thuis speelt. Er is een kans dat VALTO 1 dat niet doet, mochten we weer in de 
finale staan van de Haagse Korfbal Dagen. We gaan het zien, deze oefenbeker hebben we vorige jaar 
gewonnen! De andere beker, de Zuid-Holland Korfbal Cup volgt vrij snel daarna. VALTO 1 en VALTO D1 
zullen daarin acte de présence geven en we hopen uiteraard op een finale, net als twee jaar terug. De loting 
is inmiddels geweest, beide teams spelen in de eerste ronde tegen Twist uit Vlaardingen. 
 
Zover is het gelukkig nog niet, eerst nog twee weken veld. Veel geluk gewenst! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
 
 
 
 
Zaterdag 7 oktober 2017 
16:00 Swift (M) 1 - VALTO 1 Ron Ringma Sportpark De Sprong 

13:00 Rohda 3 - VALTO 2 Tim Huijsman Sportcomplex Ookmeer 

15:45 VALTO 3 - Die Haghe 4 Henk den Breejen Sportpark De Zwet 

17:15 VALTO 4 - ODO 4  Sportpark De Zwet 

14:30 VALTO 5 - De Meervogels 4  Sportpark De Zwet 

17:30 VALTO 6 - Gemini 3 Martin Boekestijn Sportpark De Zwet 

14:15 VALTO 7 - Nexus 3 Michael van der Ende Sportpark De Zwet 

15:30 VEO 6 - VALTO 8  Sportcomplex Westvliet 

13:00 Die Haghe A1 - VALTO A1 Peter Hagenaars Baambruggestraat 10 

10:00 Maassluis A2 - VALTO A2 Jan Siblesz Wipperspark 

16:00 VALTO A3 - KVS/Maritiem A3 Ruud Stolze Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO B1 - ALO B1  Sportpark De Zwet 

13:15 VALTO B2 - DES (D) B2 Niels Koole Sportpark De Zwet 

13:00 VALTO B3 - Avanti (P) B6 Kees Verkade Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO C1 - IJsselvogels C1  Sportpark De Zwet 

12:00 VALTO C2 - Fortuna C2  Sportpark De Zwet 

11:15 VALTO C3 - Excelsior (D) C1 Lysanne van Venetiën Sportpark De Zwet 

12:15 VALTO C4 - Fortuna C5 Rob de Ruiter Sportpark De Zwet 

12:00 Refleks D1 - VALTO D1 Wendy Toonen Sportpark Prinses Irene 

11:00 Weidevogels D1 - VALTO D2  Sportcomplex Merenveld 

09:00 VALTO D3 - Olympia (S) D2 Maaike Ridder Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO D4 - Dijkvogels D2 Mandy Boeters Sportpark De Zwet 

10:15 GKV (H) D1 - VALTO D5  Bezuidenhoutseweg Den Haag 

10:30 Die Haghe E1 - VALTO E1 Erik van Blitterswijk Baambruggestraat 10 

10:00 VALTO E2 - Trekvogels E1 Mellanie Noordam Sportpark De Zwet 

10:30 Excelsior (D) E5 - VALTO E3  Sportpark Biesland 

10:00 VALTO E4 - Phoenix E5 Esther de Jong Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO F1 - Nexus F1 Rick van Dasler Sportpark De Zwet 

11:15 ODO F2 - VALTO F2  Sportpark De Commandeur 

10:00 VALTO F3 - ONDO (G) F3 Romy van den Berg Sportpark De Zwet 

 
 
 
Opstellingen 7 oktober 2017 
Zoals hieronder te zien, heb ik veel afmeldingen voor aanstaande zaterdag. Mocht je een plekje zien wat je 
graag in zou willen vullen, laat het gerust weten. Je kan me mailen op wsv@ckv-valto.nl of appen / bellen 
naar 06-13235155.  
     Groeten, Thom Voskamp 
 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3 – Thuis, 15.45 uur. (15.00 aanwezig) 
Heren: Frank, Niels K, Laurens, Niels L, Rob, Kees 
Dames: Laura, Denise, Petra, Sharon, dame V4 
 
VALTO 4 – Thuis 17.15 uur (16.30 aanwezig) 
Heren: Michael, Thomas, Steven, Twan (?), Ruben K (?) 
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Lisanne? 
 
VALTO 5 – Thuis 14.30 uur (13.45 aanwezig) 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Mark 
Dames: Anna, Annemieke, Esther, Hellen, Ilse 
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VALTO 6 – Thuis 17.30 uur (16.45 aanwezig) 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick, Vincent 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne 
 
VALTO 7 – Thuis 14.15 uur (13.30 aanwezig) 
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Wouter, Joost (?) 
Dames: Ria, Marije, Inge (?), Nanne (?), reserve dame 
 
VALTO 8 – Uit 15.30 uur (14.30 vertrek) 
Heren: Arie, Bart, Marco, Martin, Sjors 
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 30 september 2017 
VALTO 1 - Unitas 1 27 - 27 
VALTO 2 - Excelsior (D) 3 25 - 20 
KVS/Maritiem 4 - VALTO 3 10 - 8 
Madjoe 4 - VALTO 4 10 - 9 
OZC 3 - VALTO 5 12 - 18 
Nieuwerkerk 10 - VALTO 6 15 - 10 
Maassluis 4 - VALTO 7 16 - 8 
VALTO 8 - Velox 1 6 - 14 
VALTO A1 - KCR A1 19 - 13 
VALTO A2 - Avanti (P) A2 11 - 17 
Avanti (P) A6 - VALTO A3 8 - 11 
Refleks B1 - VALTO B1 14 - 11 
De Meervogels B2 - VALTO B2 10 - 15 
Excelsior  B1 - VALTO B3  
Vriendenschaar C1 - VALTO C1 3 - 19 

DES (D) C1 - VALTO C2 8 - 5 
Fortuna C4 - VALTO C3 6 - 8 
Meervogels C3 - VALTO C4 11 - 2 
VALTO D1 - Avanti (P) D2 12 - 7 
VALTO D2 - Excelsior D1 5 - 11 
Maassluis D2 - VALTO D3 15 - 4 
Phoenix D3 - VALTO D4 2 - 8 
VALTO D5 - Refleks D3 6 - 6 
VALTO E1 - ONDO (G) E2 5 - 16 
ONDO (G) E6 - VALTO E2 3 - 3 
VALTO E3 - Dubbel Zes E1 11 - 1 
ODO E3 - VALTO E4  
VALTO F1 - Excelsior  F1  
VALTO F2 - Avanti (P) F2 6 - 3 
Dijkvogels F3 - VALTO F3 5 - 15 

 
 
Toval is terug. 
Deze keer met enig eenvoudig rijmwerk. 
 
Scheidsrechters 
Een scheidsrechter uit Sliedrecht 
floot veel, maar zeker niet slecht. 
Hoewel het publiek verstomde 
en de begeleiding gromde, 
was zijn optreden volkomen terecht. 
 
Toval 
 
 
 

Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde op het eigen sportpark de wedstrijd tegen Unitas. De ploeg uit de stad van Dolfinarium 
speelde vorig jaar nog Hoofdklasse, maar heeft een moeilijke start in de hoofdklasse. Er werd verloren en 
gelijk gespeeld, maar ook gewonnen. VALTO start goed in de overgangsklasse, maar kon vorige week 
helaas geen punten weg halen bij Sporting Trigon, een andere ex Hoofdklasser. Unitas kreeg het niet 
cadeau in De Lier. Het was een stevige, maar faire port waarin het publiek werd getrakteerd op heel veel 
doelpunten. De start was voortvarend van beide ploegen en pas na rust wist Unitas het eerste gaatje te 
slaan (15-20). VALTO was hier echter niet door uit het veld geslagen en kwam sterk terug. In een zeer 
spannende slotfase kregen beide ploegen kans op de winnende, maar werden de punten uiteindelijke 
gedeeld: 27-27. 
VALTO 2 moest de misstap van vorige week herstellen tegen Excelsior. Werd er vorige week verloren van 
een andere Delftse ploeg (Des), deze week liet het tweede er geen gras over groeien. Er werd vooral heel 
veel gescoord. Omdat er ook veel door gelaten werd, bleef het lang een wedstrijd. In de tweede helft wist het 
tweede echter een beslissend gat te slaan en won het met 25-20.  
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VALTO 3 ging gehavend op bezoek in Scheveningen om te spelen tegen KVS. Vooral aan de heren kant 
was het schaars, maar de mensen die er wel waren, waren gebrand om een goede pot neer te zetten. De 
doelpunten waren echt schaars, voor beide ploegen. Er had meer in gezeten voor het derde, maar er werd 
simpelweg te weinig gescoord. De 10-8 nederlaag vertelt het verhaal van de wedstrijd precies.  
VALTO 4 ging op bezoek bij Madjoe 4 en ook hier werd er erg weinig gescoord. In Rijnsburg hadden beide 
ploegen veel moeite om de korf te vinden. Het was Madjoe dat dat een keer meer deed en dus met de 
overwinning aan de haal ging. Zonde voor het vierde, maar de 10-9 nederlaag laat zien dat de ploeg zeker 
niet kansloos is.  
VALTO 5 ging op bezoek in Rotterdam bij laagvlieger OZC. Het vijfde is de trotse lijstaanvoerder en verloor 
nog geen punt dit seizoen. Niet alleen werd alles gewonnen, dit gebeurde ook nog eens zeer overtuigend en 
met veel doelpunten. Deze week werd de 20 een keer niet aangetikt, maar de 18 goals waren ruim 
voldoende om de overwinning binnen te slapen. Het vijfde gaat dus nog steeds ongeslagen aan kop.  
VALTO 6 speelde tegen het tiende team van Nieuwerkerk en wist geen potten te breken. De koploper 
VALTO speelde tegen de runner-up en het was runner-up Nieuwerkerk dat de wedstrijd kon winnen. Door de 
15-10 nederlaag is de voorsprong van het zesde geslonken tot één punt. Het zesde had echter wel een 
wedstrijd meer nodig om dit puntenaantal te bereiken.  
VALTO 7 speelde wel, maar de uitslag is op het moment van schrijven nog niet bekend.  
VALTO 8 ging er kansloos af tegen het eerste en enige team van Velox. De Rotterdamse vereniging staat 
op het punt van omvallen, maar wist wel de punten te halen tegen het achtste team van VALTO. De uitslag 
van 6-14 laat niets aan de onduidelijkheid over.  
VALTO A1 speelde thuis tegen KCR A1. Een belangrijk duel, want bij winst zou VALTO kunnen aanhaken 
bij de middenmoot en verlies zou betekenen dat ze op de laatste plek zouden belanden. De wedstrijd ging 
lang gelijk op, maar uiteindelijk had VALTO de langste adem en wist halverwege de tweede helft het gat te 
slaan. Uiteindelijk werd het 19-13 en staat VALTO met drie andere ploegen op de vierde, maar tevens ook 
één na laatste plek in de poule. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Die Haghe A1, die ook met vier punten 
uit vijf wedstrijden in de middenmoot staat. 
VALTO A2 speelde thuis tegen koploper Avanti A2. VALTO kende een goed start en wist op een voorsprong 
te komen van een paar doelpunten, maar gaandeweg de 1e	helft kwam Avanti steeds meer in de wedstrijd 
en ging VALTO slordiger spelen. Met rust een minimale achterstand, 5-6. In de tweede helft liet Avanti zien 
over een zuiver schot te beschikken en liep het uit naar een paar doelpunten voorsprong en gaf dat niet 
meer uit handen. Er werd met 11-17 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Maassluis A2, die na vier 
wedstrijden één punt meer dan VALTO wist te halen. 
VALTO A3 speelde uit tegen Avanti A6. Thuis wist VALTO met 10-8 van deze ploeg te winnen, dus het 
moest mogelijk zijn om ook nu weer de punten binnen te halen. De wedstrijd ging lang gelijk op, maar 
uiteindelijk was het toch VALTO die de winst naar zich toe trok. Einduitslag: 8-11. A.s. zaterdag speelt de A3 
thuis tegen koploper KVS A3. Bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen met KVS. Uit werd er met 15-7 
verloren, dus dat zal geen makkelijke opgave worden, maar wie weet…… 
VALTO B1 speelde uit tegen Refleks B1. De B1 speelde een kampioenswedstrijd! Omdat het bij de 
wedstrijdsport om onderling resultaat gaat, mocht er met maximaal 5 doelpunten verschil verloren worden en 
dan zou de B1 kampioen zijn. Thuis werd er namelijk met 14-8 (6 doelpunten verschil) gewonnen van 
Refleks. Meer dan de helft van het team was afgelopen week op stedenreis geweest en dat is niet de 
optimale voorbereiding! Dat bleek al snel, want de hele wedstrijd liep VALTO achter de feiten aan. Gelukkig 
hield de B1 de schade beperkt en kon het kampioenschap wel ‘gevierd’ worden, want er werd met 14-11 
verloren. A.s. zaterdag speelt de B1 haar laatste wedstrijd, thuis tegen ALO B1. Hopelijk wordt er dan wel 
gewonnen! 
VALTO B2 speelde uit tegen Meervogels B2. Thuis werd er met 12-4 van deze ploeg gewonnen. Winst was 
ook nu noodzakelijk om in de race te blijven voor het kampioenschap. In een doelpuntrijke wedstrijd wist de 
B2 dit doel te behalen, want het werd uiteindelijk 10-15. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen het nog 
puntloze DES B2. Uit werd er met 3-9 gewonnen. Als de B2 weet te winnen, zijn ze (waarschijnlijk samen 
met Phoenix B1) kampioen. 
VALTO B3 kampte met personele problemen en uiteindelijk werd besloten om niet naar Delft te gaan, maar 
de wedstrijd op een ander moment te spelen. Dit zal waarschijnlijk woensdag 11 oktober zijn. A.s. zaterdag 
dus nog niet de laatste wedstrijd, als Avanti B6 op bezoek komt. Uit werd er met 6-10 van Avanti gewonnen, 
dus het moet mogelijk zijn om de tot nu toe behaalde twee punten te verdubbelen. 
VALTO C1 vertrok al vroeg naar Bodegraven om tegen Vriendenschaar C1 te spelen. De thuiswedstrijd 
werd met 20-7 gewonnen dus nu werd ook weer gerekend op winst met grote cijfers. De 20 werd dit keer net 
niet gehaald, maar in een prima wedstrijd vond VALTO 19x de korf en Vriendenschaar slechts 3x. Wederom 
een overtuigende overwinning. Komende zaterdag komt IJsselvogels C1 op bezoek. De uitwedstrijd werd bij 
een voorsprong van VALTO gestaakt vanwege het weer. Bij winst of gelijkspel is de C1 kampioen in deze 
poule en kan ze zich op gaan maken voor de kampioenspoule na de zaal. 
VALTO C2 speelde bij en tegen DES in Delft. Thuis werd er van deze ploeg gewonnen en had er meer in 
gezeten dan de 4-2 uitslag. Deze wedstrijd wilde dit echter niet lukken. 
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DES maakte meer doelpunten dan VALTO en won daardoor de wedstrijd: 8-5. Zaterdag de laatste wedstrijd op 
het veld tegen de kampioen van deze poule: Fortuna C2. Uit werd er 14-6 verloren na een sterke tweede helft. 
Zaterdag twee van zulke helften neerzetten en de schade kleiner houden dan de afgelopen keer.  
VALTO C3 ging op bezoek bij Fortuna, ook in Delft. Thuis werd in de eerste competitiewedstrijd nipt verloren en 
ook daarna lukte het de D3 nog niet om een wedstrijd te winnen. Dit zou dus de wedstrijd zijn om punten te 
kunnen pakken. De C3 startte de wedstrijd niet scherp en fel genoeg en keek in de rust tegen een 4-0 achterstand 
aan. Direct na rust kwam de ommekeer door een benutte strafworp en trok de C3 de wedstrijd naar zich toe. 
Fortuna ging paniek-korfbal spelen en VALTO probeerde de wedstrijd rustig uit te spelen (wat niet altijd meevalt 
met een chaotisch spel tegenover je). Het resultaat mocht er zijn: een 6-8 overwinning voor VALTO, de eerste 
punten dit seizoen! Voglende week komt Excelsior op bezoek. Hier werd uit met 6-4 van verloren dus winst zou 
hier ook mogelijk moeten zijn! 
VALTO C4 ging op bezoek bij kampioenskandidaat Meervogels C3. Van de vorige wedstrijd wisten we dat dit 
lastig zou worden met veel 2e jaars spelers bij de tegenstander. De eerste helft hield VALTO nog goed stand 
alleen vielen de doelpunten aan onze kant niet. De tweede helft was het op bij VALTO en kon Meervogels lekker 
doorpakken en blijven scoren. Hierdoor werd er verloren met 11-2. Zaterdag komt Fortuna op bezoek. Thuis werd 
daar 3-3 tegen gespeeld dus hopelijk lukt het de C4 tegen deze tegenstander nog een keer om punten te pakken. 
VALTO D1 speelde haar kampioenswedstrijd tegen Avanti D2. Er werd een goede eerste helft neergezet wat de 
basis vormde voor een mooie overwinning: 12-7. Refleks, de enige ploeg die nog langszij kon komen, verloor haar 
wedstrijd waardoor de taart bij de D1 nog lekkerder smaakte. Gefeliciteerd toppers! Knap gedaan! Komende 
zaterdag de laatste veldwedstrijd tegen Refleks D1. Bij winst hebben jullie de volledige 12 punten te pakken, ga 
daarvoor! 
VALTO D2 had het lastig tegen de koploper in de poule, Excelsior D1. Wel werden er heel netjes 5 doelpunten 
door onze D2 gemaakt alleen wist Excelsior er 11 te maken waardoor de winst voor de koploper was. Zaterdag 
wacht in de laatste wedstrijd Weidevogels D1 die alleen nog van VALTO wist te winnen. Ligt hier dan de kans voor 
VALTO om nog punten te pakken? 
VALTO D3 trok naar Maassluis om daar tegen Maassluis D2 te spelen. Wist VALTO de eerste wedstrijd nog goed 
mee te komen, nu liep Maassluis direct flink uit waardoor er met rust al een 9-0 achterstand op het scorebord 
stond. De tweede helft wist de D3 nog wel te scoren maar de grote tegenstanders van Maassluis waren een 
maatje te groot voor VALTO: 15-4. Komende zaterdag komt Olympia op bezoek in de laatste veldwedstrijd. Uit 
werd daar van gewonnen, nu thuis de punten ook pakken! 
VALTO D4 is de laatste wedstrijden goed bezig! Afgelopen zaterdag werd er tegen Phoenix een sterke wedstrijd 
neergezet. Had VALTO eerdere wedstrijden nog moeite om het niveau een hele wedstrijd vol te houden, deze 
wedstrijd bleef de D4 tot het einde toe scherp. Dit liet zich ook terugzien in de uitslag: 8-2 winst voor VALTO. 
Zaterdag spelen jullie thuis tegen Dijkvogels. Uit werd met 1 punt verschil verloren. Als jullie de hele wedstrijd zo 
scherp blijven als afgelopen zaterdag, valt ook hier misschien wel winst te behalen. 
VALTO D5 speelde vandaag tegen koploper Refleks D3 terwijl zij zelf op de tweede plaats staan. De D5 had als 
strategie om gewoon het eigen spelletje te spelen. Dit leidde tot een 1-5 achterstand maar door veel 
doorzettingsvermogen werden de punten verdeeld door een 6-6 einduitslag. Met nog drie wedstrijden te gaan in 
deze poule, is het voorlopig nog niet gespeeld in deze poule. Komende zaterdag op bezoek bij GKV D1, de 
nummer 4 in deze poule.  
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Helaas was ONDO een maatje te groot en verloren jullie 
met 5-16. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe. Hopelijk weten jullie dan weer te winnen! Zet ‘m op! 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag ook tegen ONDO. De eerste tien minuten speelden jullie heel erg goed, 
maar helaas wisten jullie niet te scoren. Daarna waren jullie het even kwijt en kwamen op 2-0 achterstand. 
Gelukkig ging daarna de knop weer om en wisten jullie deze achterstand om te buigen naar een 2-3 voorsprong. 
Helaas maakte ONDO in de laatste seconde de 3-3. Dit was de eindstand. Helaas niet gewonnen, maar nog wel 
een punt behaald. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Trekvogels, hopelijk weten jullie dan weer te winnen! 
Want jullie zijn nog in de race om het kampioenschap! Succes! 
VALTO E3 speelde tegen Dubbel Zes E1. Jullie speelden een goede wedstrijd waarin goede kansen werden 
gepakt. Jullie samen steeds beter samen, maar af en toe kan er nog wel weer wat meer pit in. Maar jullie hebben 
ruim gewonnen: 11-1! Super knap! AANSTAANDE ZATERDAG KUNNEN JULLIE KAMPIOEN WORDEN! DUS 
KOM ALLEMAAL KIJKEN OM 10:30 UUR BIJ EXCELSIOR IN DELFT!! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO. In het begin ging het wat moeizaam, maar opeens hadden 
jullie de smaak te pakken en ging het steeds beter! De eindstand van 1-4 in het voordeel van VALTO! Goed 
gedaan! Volgende week spelen jullie tegen Phoenix, succes! 
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Nexus! Zet ‘m op!! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag een leuke wedstrijd tegen Avanti. Jullie spelen de bal steeds sneller naar 
elkaar en daardoor krijgen jullie steeds meer kansen. Ook in de verdediging letten jullie goed op en blijven jullie 
goed met je billen naar de paal! Jullie hebben 6 hele mooie doelpunten gemaakt en er maar 3 doorgelaten, dus 
gewonnen! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO. Succes! 
VALTO F3 speelde tegen Dijkvogels. Vorige keer wonnen jullie dus jullie gingen afgelopen zaterdag weer voor de 
winst. Jullie kwamen al snel op 0-3 voorsprong en Dijkvogels mocht een superspeler inzetten. Dit hielp niet, want 
jullie verdedigden goed. Jullie speelde heel goed samen, gooide goed naar elkaar en iedereen kon schieten! 
Ondanks dat de bal erg nat was hebben jullie er 15 gescoord!! Eindstand 5-15! Super goed gedaan! Volgende 
week spelen jullie tegen ONDO. Zet ‘m op!   
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Algemene Leden vergadering maandag 23 oktober 2017. 20.00 uur 

  
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 23 oktober om 20.00 uur in Villa VALTO. Ouders van 
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV. 
  
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2017 
3. Terugblik seizoen 2016-2017 
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2016-2017 
6. Vaststellen begroting 2017-2018 
7. Uitreiken ere-kleinnood 
8. Plannen en mededelingen bestuur 
9. Bestuur wisselingen: 
Aftredend en niet herkiesbaar, TC: Bart van Muyen. We stellen Bart Versteegen voor als kandidaat. 
Aftredend en niet herkiesbaar, secretariaat: Joke van Oudheusden. We stellen Fiona Rijsdijk voor als 

kandidaat. 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid (bij 

voorkeur de voorzitter). 
10. Rondvraag 

  
Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene 
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te 
worden ingediend. 
  
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
 
 
 
Afgelopen weekend.. 
Vorig weekend stond de selectie met lege handen, maar dit weekend netjes 3 punten! VALTO 1 speelde 
thuis tegen Hoofdklasse degradant Unitas/Perspectief en speelde gelijk met 27-27! VALTO 2 maakte het 
spannend in de 1e helft maar de 2e helft werd goed spel op de mat gebracht en werd er gewonnen met 25-
20. De A1 had het deze wedstrijd meer onder controle en kon tegen KCR de punten in de tas stoppen, winst 
met 19-13!  
 
Kampioenen!  
Afgelopen zaterdag zijn zowel de D1 als de B1 kampioen 
geworden! Van harte gefeliciteerd en geniet er nog van 
de komende wedstrijden, want zó vroeg al kampioen: dat 
moet verder gevierd worden!   
 
 
 
 
 
  



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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Trainerspool overige senioren  

 Thom Voskamp 4 oktober 19:15 - 20:15 

 Thom Voskamp 11 oktober 19:15 - 20:15 
 
 
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 Met Zané de Roo en Thijs Dijkstra als hulp heeft de C4 genoeg spierkracht gevonden!  
VALTO E teams Ook de E heeft de power gevonden om de talenten van de toekomst op te leiden. 
VALTO F4 Een nieuw VALTO team wat vanaf de zaal een coach zoekt!  
Kangoeroes Een coördinerende rol om enkele junioren te ondersteunen die zélf de training geven! 
 
 
 
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!  
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 
 
 
 
 
 
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  

  



De Bijblijver, 2 oktober 2017 8 

 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

5 okt Do 19.30-23.30 Ben van Duijn     

        

7 okt Za 8.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Pascal v Dijk    

7 okt Za 11.00-14.00 Linda Stolk     

7 okt Za 12.00-15.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

   

7 okt Za 15.00-18.00 Herma v 
Venetiën 

Joop vd Eijk    

7 okt Za 17.30-20.30 VALTO 7 VALTO 7   2 leden VALTO 7 

        

12 okt Do 19.30-23.30 Pim vd Beukel     

        

14 okt Za 08.45-12.00 Helma vd Berg Heleen Vermeer Marianne v Os   

14 okt Za 12.00-15.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Otwin of 
Jacqueline v 
Geest 

  

14 okt Za 15.00-18.00 Henk 
Molenaar 

Helma Stolze Annemiek v 
Leeuwen 

  

14 okt Za 17.30-20.30 VALTO 1/2 VALTO 1/2 VALTO 1/2 VALTO 1/2 Willem Ditewig 
met iemand van 
VALTO 1/2 

        

 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om 
wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
Het goede nieuws was afgelopen zaterdag dat er geen wedstrijden 
teruggegeven werden. Nu is dat ook weer niet zo heel vreemd omdat 
we meestal VALTO 4, 5, C1 en C2 terugkrijgen en die speelden 
allemaal uit.  
 
Pierre was beschikbaar en wilde een wedstrijdje buitenaf fluiten. Hij is 
ongeveer evenveel tijd kwijt geweest om uit te zoeken hoe hij zich 
moet aanmelden dan dat een wedstrijd duurt. L 
Voor de bond bestaat Pierre niet meer (ondanks zijn relatienummer). 
Geloof dat het wel weer in orde gaat komen. Maar wel jammer. Het 
streepje kon dus niet verdiend worden. 
 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 

• Rick en Alex hebben Top (A) - DeetosSnel gefloten. Alex meldt: zeer fysieke wedstrijd die we aan 
het begin goed weg moesten zetten, Deetos in de eerste helft veel overtredingen nodig, 2e helft 
gingen ze korfballen en wonnen ze via een 8-11 ruststand met 11-25 

• Alex heeft Zwaluwen – Duko 1 gefloten. Alex meldt: Zwaluwen wint met 17-13 van duko, harde 
eerste helft met veel blessures door lompe overtredingen, zeer matte 2e helft met terechte winnaar. 

• Cock is naar Excelsior geweest en heeft hier Excelsior 4 tegen Avanti 4 begeleidt. 
• Ruben K heeft KCC C1 tegen Achilles gefloten. Ruben meldt: groot klasse verschil KCC heel sterk 

en Achilles erg zwak. Verder prima. 
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• Jan K had onverwachts toch nog ruimte en heeft nog om een wedstrijd gevraagd en toegewezen 

gekregen alleen pas om 17.30 bij Oranje Wit. Het was geen bijzondere wedstrijd waar de uitploeg 
won met 10-14.	

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
 11:15 Vitesse B1 Merwede / Multiplaat B1 Ruben Kester  
11:30 Maassluis A1 Weidevogels A1 Cock Matthijsse  
15:30 Futura 1 Roda 1 Jan Korteland  
15:00 Swift (A) 1 Conventus 1 Alex den Hartog  
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
 
      Gastheer Peter 
 
 
 
 
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:
6 oktober  C3 
13 oktober  C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO selectie teams trakteren publiek met mooie resultaten   Sponsor: Martin Stolze B.V.  
In de veldcompetitie zijn we inmiddels bijna op de helft. Nog twee wedstrijden scheiden ons van de zaal, 
waarin het vlaggenschip een niveautje lager zal uitkomen. Zover is het gelukkig nog niet en kunnen we 
hopelijk nog twee keer genieten van mooie duels. De laatste jaren waren we wel een beetje verwend met de 
mooie nazomers, maar dit jaar hebben we toch al een paar keer met de paraplu in de aanslag gestaan. Ook 
gister was het weer zo’n dag dat het, volgens de voorspellingen, alleen in de oostelijke helft van het land zou 
regenen, maar dan blijkt De Lier toch verder naar het oosten te liggen dan we dachten. VALTO A1 startte de 
korfbalmiddag in de druilerige regen en heeft het dit seizoen niet makkelijk. Na een moeizame start met twee 
gelijke spelen en twee verloren wedstrijden staan we niet waar we gehoopt hadden. Vandaag kwam de rode 
lantaarndrager KCR A1 op bezoek, waardoor de vijfde competitie wedstrijd eigenlijk al een degradatie leek te 
worden. Thuis op de live stream meegekeken tot de 9-9 tussenstand, waarna ik vertrok naar De Lier om het 
staartje live mee te kijken. Bij aankomst had de A1 het verschil inmiddels gemaakt en leidde met 17-13. Na 
nog twee treffers van VALTO werd uiteindelijk de 19-13 eindstand op de formulieren gezet.  
Ook het 2e startte nog in de regen met als bezoekers het nog ongeslagen Excelsior 3. In tegenstelling tot 
andere 3e teams bestaat dit team uit afvallers van de selectie, dus ook een jong gedreven team wat graag 
een stapje omhoog wil. VALTO 2 mocht dus aan de bak en laten zien dat het verlies van vorige week een 
incident was. Met de nieuwe afspraken binnen de selectie kon Hugo vandaag gewoon over Bart beschikken, 
die dan ook in de basis startte waar Pieter nog steeds op de bank plaats neemt. Excelsior wist als eerste de 
korf te vinden na wat aftastende aanvallen. Niet veel later schoot Ron ook de 0 voor VALTO van het 
scorebord. Toen waren de deksels wel van de korf en werd er regelmatig gescoord, wat VALTO na vijf 
minuten het eerste gaatje van 4-2 opleverde. 
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Excelsior bleef echter aangehaakt en kwam even later weer langszij bij 5-5, waarna Ruben, Ron en Lisanne 
O ons weer op voorsprong zette bij 9-6 halverwege de eerste helft. De gasten wisten helaas toch weer wat 
gaten in de verdediging te vinden, zodat het verschil steeds maar klein bleef. Twee minuten voor de thee 
was de voorsprong van VALTO weer verdwenen en leek 12-12 de ruststand te worden. Excelsior wilde 
echter nog voor de rust orde op zaken stellen en ging vol op jacht naar nog een doelpunt. Dit lukte 
uiteindelijk ook in de dying seconds van de eerste helft, waarmee de kleedkamers werden opgezocht bij 12-
13. Dat was toch wel een tegenvaller om, na dertig minuten op voorsprong gestaan te hebben, met een 
minimale achterstand de gang naar de kleedkamer te maken. Het zou dus nog een lange tweede helft 
worden om een overwinning binnen te hengelen. De eerste aanval na de thee was voor de gasten na de 
tweede pass al weer over, waardoor Ron al snel de gelijkmaker kon scoren. Excelsior zou nog één keer op 
voorsprong komen, maar ook deze was snel door Bart weer weggewerkt. Toen kwam VALTO weer aan de 
goede kant van de score door het doelpunt van Floris en kreeg Ron de kans om met een strafworp het 
verschil weer op twee te brengen. Dit buitenkansje liet hij liggen, maar niet veel later schoot hij van afstand 
toch de 16-14 binnen. Nadat de gasten weer de aansluiting hadden gekregen werd er weer een strafworp 
door VALTO gemist, maar ook deze keer kreeg Ruben een herkansing en werd het toch 17-15 met nog ruim 
twintig minuten te gaan. De verdediging kreeg nu meer grip op de Delftse aanvallen en kon VALTO de 
voorsprong gaan uitbouwen. Ron bleek vandaag weer eens on fire te zijn en zorgde met zijn twee 
doelpunten voor de 19-15 tussenstand. Het verschil zou alleen maar oplopen in de volgende fase, waarin 
VALTO steeds twee treffers tegenover de doelpunten van Excelsior zette. Bij 24-17 werd Thijs de dug out 
uitgestuurd om warm te lopen om even later het veld te betreden voor Bart om deze wedstrijd naar een goed 
einde te brengen. Lisanne O wist het laatste doelpunt voor VALTO te scoren, waarmee we met een 25-18 
voorsprong aan de laatste vijf minuten begonnen. Hierin zou VALTO niet meer tot scoren komen en de 
gasten het verschil terug brengen tot 25-20 voor de prima leidende scheidsrechter Poortvliet een einde aan 
de wedstrijd maakte. Met deze overwinning blijft VALTO gedeeld koploper in de poule, waarbij wel moet 
worden aangetekend dat DES 3 een wedstrijd minder gespeeld heeft. Het is dus even afwachten of ook zij 
nog punten laten liggen in de laatste wedstrijden voor de zaal. VALTO 2 mag volgende week naar 
Amsterdam voor de confrontatie met Rhoda 3, wat nog puntloos onderaan staat. VALTO zal echter moeten 
waken voor onderschatting en gewoon scherp aan de wedstrijd beginnen. Door de wedstrijd van het 
vlaggenschip in Middelburg is het nog even afwachten wie er aanwezig zullen/kunnen zijn om de punten 
binnen te halen.  
Het vlaggenschip mocht zoals gewoonlijk deze korfbalmiddag afsluiten. Na de nipte nederlaag van vorige 
week in Leiden die we in de slot seconden te verwerken kregen tegen het uit de hoofdklasse gedegradeerde 
Sporting Trigon, stond er vandaag weer een pittige wedstrijd op het programma. Hoewel dit voor elke 
wedstrijd geldt dit seizoen, was de tegenstander van vandaag er ook een van formaat. Ook terug gevallen uit 
de hoofdklasse is Unitas/Perspectief met maar één doel aan deze competitie begonnen en dat is terug naar 
de hoofdklasse. Gezien het doelsaldo is het eigenlijk vreemd dat een ploeg, die gemiddeld 25 doelpunten 
maakt per wedstrijd, onder VALTO terug is te vinden in de poule. Pas in de derde wedstrijd wisten zij hun 
eerste punten te winnen in Zeeland bij Swift, waar VALTO volgende week naar afreist. Na het gelijkspel 
tegen KVS vorige week was het voor mij even afwachten of ons vlaggenschip in staat zou zijn om deze 
doelpunten machine te stoppen. In de gebruikelijke opstelling begon het keurkorps van Marrien aan de 
wedstrijd. De ploegen gaven elkaar weinig ruimte om aan te leggen, waardoor het vijf minuten duurde voor 
het eerste doelpunt viel. Dit was helaas voor de gasten, maar nog in dezelfde minuut wist Frank dit te 
egaliseren. Ook nu waren de deksels van de korf en kwam VALTO via een schot van Judith voor het eerst 
op voorsprong. De doelpunten volgden elkaar nu in rap tempo op en met drie doelpunten op rij stond er na 
negen minuten een 5-2 voorsprong voor VALTO. Unitas beschikt echter over scherp schietende dames ( 17 
van de 27 doelpunten kwamen van hen) en zo was er binnen een minuut weer de aansluiting bij 5-4. VALTO 
bleef echter aan de goede kant van de score door na de 6-6 gelijk weer via Sanne, Frank en Laurens uit te 
lopen naar 9-6. Dat waren dan vijftien doelpunten in evenveel minuten en ook nu bleek wel weer dat Unitas 
wel wat gewend is. Zij wisten deze achterstand binnen enkele minuten weer te egaliseren bij 9-9, maar ook 
nu toonde VALTO weer aan niet voor niets gepromoveerd te zijn. Met drie treffers op rij van Judith en Frank 
was daar weer een gaatje, maar lieten de Harderwijkse dames zich weer gelden. Met nog vijf minuten tot de 
thee was het weer gelijk en werd het spannend of er iemand met voordeel de kleedkamer mocht opzoeken. 
Met nog minder dan twee minuten op de klok wisten de gasten voor de tweede keer op voorsprong te komen 
in deze wedstrijd. De ruststand bleek toch in evenwicht te blijven, omdat Judith in de laatste seconden nog 
een vrije bal verzilverde.  
Het publiek kon alvast terugzien op een heerlijke 1e helft met 28 doelpunten en ons vlaggenschip wat niets 
onder deed voor deze ex-hoofdklasser. Nu was het afwachten hoelang VALTO bij deze ervaren ploeg in het 
spoor kon blijven. Voor de rust was Bart al binnen de lijnen gekomen op de plaats van Mees. De combi met 
Frank is vorig seizoen vaak succesvol gebleken, waar vandaag ook dus de kaarten op werden gezet. Unitas 
kwam scherp uit de kleedkamer en wist binnen enkele seconden te scoren. Hier had Frank dan nog een 
gepast antwoord op, maar de gasten gaven even gas en liepen in een twee minuten weg naar een 15-19 
voorsprong. Tijd voor een time out vond Marrien en dit had ook effect, want de Harderwijkse storm ging even 
liggen. VALTO rechtte de ruggen en ging in de achtervolging. 
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Met de doelpunten van Kevin, Bart en Frank was de achterstand bij 18-20 weer gehalveerd. Met het 
inbrengen van Mees naast Laurens en Maaike naast Iris probeerde Marrien de Unitas verdediging weer stof 
tot nadenken te geven. Met om en om scoren bleef VALTO in het spoor van Unitas, waarbij Bart met zijn 
derde treffer bij 22-23 weer voor de aansluiting zorgde. Marrien besloot Ron, in zijn eigen wedstrijd goed 
voor 12 doelpunten, te brengen voor Laurens om in de aanval het verschil te maken. Hij deed wat er van 
hem verwacht werd en zorgde voor de 23-24, maar de gelijkmaker kwam er nog niet doordat er in de 
verdediging aan de noodrem getrokken werd. De strafworp die hier op werd gegeven was wel aan Unitas 
besteed en werd het verschil weer twee. Wederom was het Bart die het verschil tot één terug bracht, maar 
bleek er weer een Unitas dame trefzeker. Het Lierse publiek had zich al de hele tweede helft aardig laten 
horen, maar wist dat de ploeg hen de laatste acht minuten nog harder nodig had. Onder luide 
aanmoedigingen werd er een eindsprint uitgeperst door VALTO. Ron en Judith wisten VALTO vijf minuten 
voor tijd weer langszij te brengen bij 26-26, waarna Frank ons met een goed opgezette aanval weer op 
voorsprong zette. Een spannende slotfase was weer in volle gang met als grote vraag wie er aan het langste 
eind zou trekken vandaag. Natuurlijk was het weer een dame die Unitas weer langszij bracht en gingen 
beide ploegen op jacht naar de winnende treffer. Met het vak van Frank in de verdediging werd het goed 
dicht gehouden. Aan de andere kant was Ron weer op de plaats van Laurens gekomen om samen met 
Judith te proberen de winnende te maken. Alle pogingen ten spijt mocht het niet lukken, maar gelukkig 
kregen we, net als vorige week, ook geen tegendoelpunt meer te verwerken. Het eindsignaal klonk bij 27-27, 
wat een terechte uitslag is gezien de verhoudingen in het veld. Door deze uitslag nestelt VALTO zich met vijf 
punten in het midden van ranglijst met drie ploegen op vier punten onder ons en drie ploegen boven ons. 
Volgende week reist het vlaggenschip zoals gezegd af naar Zeeland om in Middelburg met Swift om de 
punten te strijden. Een tegenstander die we kennen van het zaalseizoen ‘16-’17 en waar twee keer nipt van 
verloren werd. Zou het VALTO nu wel lukken om de punten mee naar De Lier te nemen? Hopelijk weten een 
aantal supporters tijd vrij te maken om hen na te reizen om hen te steunen in deze strijd. De wedstrijd start 
om 16:00 uur op sportpark “de Sprong” in Middelburg.  
     Wellicht tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
Meervogels B2 vs VALTO B2  
We speelden uit. Vorige week speelden we tegen uit tegen Phoenix, de koploper, de week daarvoor hadden 
we thuis net aan van deze ploeg gewonnen als we uit zouden winnen waren we kampioen geweest maar dat 
liep iets wat anders dan gepland. Kampioen worden was nog steeds mogelijk als we volgende wedstrijden 
maar zouden winnen. De eerste helft tegen Phoenix was zeker spannend de beide ploegen waren goed op 
elkaar ingespeeld zo gingen we de rust in met 5-6 voorsprong. Na een preek van onze coach Nikki gingen 
we zelfverzekerd de tweede helft in. In het begin was het wel spannend maar we bouwde een goede 
voorsprong op van 7-10 we maakte de partij af met een winst van 10-15. voor VALTO dit is een stap dichter 
bij het kampioenschap, als wij volgende week winnen zijn we gezamenlijk kampioen met Phoenix. 
  Ivar van der Stok 
 
 
 
 
Vriendenschaar C1- VALTO C1 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Vriendenschaar C1 in Bodegraven. De vorige keer hadden we 20-7 
gewonnen. In de bespreking voor de wedstrijd waarschuwde Bart ons voor onderschatting. Hij gebruikte de 
wedstrijd Excelsior-Feyenoord als voorbeeld. 
We gingen scherp het veld in en we scoorden de ene na de andere goal. De ruststand was 0-11. Ook na de 
rust bleven we doorgaan met scoren. De eindstand was 3-19. 
De doelpuntenmakers zijn: Sanne, Romy, Emma, Romeo, Koert, David en Jasper. Elise blokte het beste 
meisje van de tegenstander. Volgende week kunnen we kampioen worden!!!!!!!! 
         Gr. Emma. 
 
 
 
VALTO D1 - Avanti D1 
Wij hadden uit vier wedstrijden al 8 punten, dus werden de voorbereidingen al getroffen voor de 
kampioenschap. De haren werden zoals altijd in het oranje gemaakt. We begonnen scherp aan de wedstrijd. 
De eerste weken was het soms nog wat wennen aan elkaar, maar dat houdt ons niet tegen om te winnen. 
En het tempo gaat supersnel en dat de tegenstanders ons niet bij konden houden. Het was een super leuke 
wedstrijd om naar te kijken en te spelen. Soms ging het nog wat lastig, maar met en goede uitslag kwamen 
we blij de wedstrijd uit. We hebben met 12-7 gewonnen, dus de taart kon uit de koelkast komen!  
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VALTO D5 
Zaterdag om half 12 begon de wedstrijd tegen de koploper Refleks. De tegenstander begon voortvarend, 
waardoor we al snel tegen een 2-0 achterstand aanliepen. Hierna volgde een mooie actie van onze 
aanvallers en werd het 1-2. We kwamen een aantal keer goed weg maar jammer genoeg wist  de 
tegenstander er toch weer 2 te maken. 1-4 Er volgde een paar mooie kansen voor VALTO, spannend! 
Halverwege de wedstrijd wisten jullie het wat meer in balans te trekken en stond het 4-5. De supporters 
zaten nagelbijtend aan de kant. Wat bleven jullie koelbloedig en rustig! De 5-5 volgde al snel maar helaas... 
Refleks wist er toch nog een te maken. 5-6. Jullie bleven vechten en vlak voor het einde had dat resultaat! 
6-6 ! Wat een super wedstrijd. Jullie mogen heel trots zijn op het resultaat. Goed gespeeld!! 
 
 
 
VALTO D4 
het is zaterdag 30 september VALTO D4 gaat richting zoetermeer naar phoenix 
we spellen tegen phoenix D3. Het is tien uur we beginnen het gaat lekker met VALTO ze spellen goed over 
en we staan snel voor we bleven goed over spellen en met hoge bal tempo en daar heeft phoenix D3 toch 
moeite mee het wordt al gauw 0-2 en zo gaat het door tweede helft scoort phoenix twee keer en wij nog 6 
keer en we hebben twee keer een strafworpen gehad maar ook gemist maar dat mag de pret niet drukken 
fluit singaal gaat voor het einde van de wedstrijd en het eindstand is geworden 2-8 voor VALTO goed 
gespeeld kids en volgende keer weer zo mooie wedstrijdt 
       Groetjes van Tobias van Vliet 
 
 
 
Avanti D4 – VALTO D3 
...beter laat dan nooit, dus hier alsnog het stukje van de D3 van vorige week! 
 
Vol goede moed gingen we naar Avanti in Pijnacker, de week ervoor hadden we thuis nipt gewonnen met 3-
2, het zonnetje scheen en we hadden d'r zin in!! 
Helaas verliep de wedstrijd totaal anders als vorige week, we waren minder scherp en Avanti was deze week 
duidelijk een maatje te groot... We wisten net als de week ervoor 3x te scoren door Tess, Dieuwertje en 
Daan maar Avanti vond het mandje 15x   Hopelijk kunnen we deze week wel van Maassluis winnen! 
      Groetjes Tess en Hèlen 
  
 
 
VALTO E1 tegen Ondo E2 
Vol goede moed en met veel support van ouders, opa’s en oma’s aan de kant ging E1 aan hun wedstrijd 
beginnen. Ze hadden eerst leuk nieuws gehoord dat Naast hun vaste coach Vera ook Bas hun coach word. 
De wedstrijd begon. Maar o jee er werd al snel door Ondo gescoord en niet eentje maar al snel stonden we 
met 0-5 achter. De wissel kwam  eerst een behoorlijke peptalk van Vera er moest wat gebeuren van VALTO 
zijn kant, want dit konden we niet laten gebeuren de 0 moest van het score bord. Daar gingen ze weer. En ja 
hoor Er werd gescoord door VALTO Isis maakte de 1-5 pfff nu doorzetten en knallen. De verdediging werd 
sterker ze hadden het spel weer door en leek wel of ze elkaar beter konden vinden. Joepie daar kwam al de 
2-5 door Toon.  Ze hadden nog kansen maar die gingen er niet in. De tegen partij heeft in deze helft niks 
kunnen scoren dat is al een pluspunt.  Isis raakte geblesseerd aan haar vingers dat konden we aan de kant 
zien maar bikkel dat ze was ging ze tijdens de wedstrijd door . De Rust kwam eraan. Naar binnen voor 
limonade en tactiek  bespreking. 
Isis bleef  geblesseerd eruit en ze gingen weer de wedstrijd beginnen.  Ondo bleek al snel weer sterker ze 
scoorde weer de een na de ander. Toon zat lekker in de wedstrijd bleef gaan over het veld scoorde er weer 
een en onderschepte vaak de bal . Ondanks dat de doelsaldo bij Ondo omhoog bleef lopen bleef VALTO 
knokken. Frenk Scoorde ook en onder tussen was de stand 3-14. Elise scoorde ook maar die werd 
afgekeurd o dat was jammer maar niet opgeven blijven proberen. Sara had een jongentje tegen over haar 
die moeite loos  scoorde van ver af. Ook zei bleef door knokken . De coach bleef aanwijzingen geven en jeh 
bijna aan het eind van de wedstrijd scoorde Elise.  Ze hebben helaas verloren met 5-16 . Ze moeten nog 
veel leren afvangen bij de paal , gericht in de handen gooien dus Vera en Bas kunnen dit team nog veel bij 
spijkeren . Maar wat zo knap is ondanks de vele tegen doelpunten bleef dit team knokken en verloren ze niet 
hun moed. Ze gaven niet op ze bleven vechten dat is ook een compliment waard. 
Isis we hopen dat je snel hersteld ,zodat je de wedstrijd tegen Die Haghe mee kan spelen. 
  
     Gr Elise en haar moeder. 
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VALTO E3 
Het is 30 september onze tegenstander voor vandaag is Dubbel Zes. Deze ploeg kennen wij al, met 13-0 
kwamen wij bij de uitwedstrijd richting De Lier. 
Makkie dus. 
Dit viel tegen, Dubbel Zes had flink getraind, wij moesten goed ons best doen. 
Gelukkig scoort Milan na 10.00 minuten de eerste goal, al snel werd het 1-1. 
Er volgt een strafworp, jammer deze wordt gemist. 
Direct na de kleine pauze scoort Justin de 2-1. 
Vervolgens scoort Ben ja wel................. 7 doelpunten. 
De dames van ons team Sofie en Charlotte geven de ballen goed aan en onderscheppen veel vanaf de 
zijlijn. De uiteindelijke stand werd 11-1, goed gedaan. 
Volgende week de laatste wedstrijd van het buitenseizoen, als we winnen zijn we kampioen en eten we 
taart! Tot volgende week. 

Charlotte en Marian. 
 
 
 
 
VALTO  F2  
De F2 speelde vandaag met een compleet team thuis tegen Avanti. De meiden ging gelijk fel van start,  wat 
resulteerde in mooie kansen, maar Avanti gaf de wedstrijd niet cadeau, Jade wist de scoren toch te openen.  
In de tweede helft wisten de meiden door goed samenspel verder uit te lopen en de winst binnen te halen, 6-
3. Meiden goed gedaan!  
 
     Groetjes Jet en Anne Marie Schenkeveld   
 
 
 
VALTO F3 
F3 speelde afgelopen zaterdag tegen de Dijkvogels. Vol goede moed gingen jullie van start. Het was echt 
een vliegende start want na 10 minuten stonden jullie al voor. Er werden hele mooie doelpunten gemaakt en 
de eindstand was dan ook 15-5 in het voordeel van VALTO. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen 
jullie thuis tegen ONDO. Succes! 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

 




