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Vergaderen 
Vergaderen is op zich niet erg, het hoort er bij, je moet in gesprek blijven om elkaar op de hoogte te 
brengen, informatie die nodig is te delen en discussies te voeren. Maar soms komt het allemaal tegelijk en 
dan is het even schakelen. Verschillende samenstellingen, verschillende doelen, verschillende belangen. 
Afgelopen week waren daar het Liers Sport Overleg met de sportclubs uit De Lier en het regio-overleg van 
de korfbalclubs uit, jawel, de regio. 
 
Dit keer twee regio’s in verband met de aankomende Haagse Korfbaldagen. Bondsraadslid Erik zit dit 
overleg voor en kan mooi vertellen wat er in de Bondsraad wordt besproken en besloten. Dit is het hoogste 
orgaan van de korfbalbond, het bestuur van de bond legt hier verantwoording aan af. Het is vergelijkbaar 
met de Algemene Ledenvergadering die bij als club hebben. Na de afgelopen Bondsraad was onder andere 
het 4-korfbal definitief en was ook de strategie en het jaarplan helder. Dat is iets waar wij als club veel aan 
kunnen hebben. Het is de richting die het KNKV en dus het korfbal op gaat de komende jaren. We kunnen 
daar wat van vinden en we kunnen er die zaken uithalen die we zelf kunnen gebruiken. 
In dit regio-overleg kunnen we ook onze feedback kwijt. Deze neemt Erik mee naar de Bondsraad. Het werkt 
dus twee kanten op. 
 
In het Liers Sport Overleg worden verschillende zaken besproken die de sportclubs uit De Lier aangaan. Van 
acties die ze doen tot sporthalaangelegenheden. Maar ook zaken die de politiek raken en het uitwisselen 
van kennis en ideeën. En dat kan heel waardevol zijn, waarbij een dergelijk overleg vrij uniek is als je naar 
andere kernen of gemeenten kijkt. Daarnaast is het een promotor voor sport, want de sportmarathon wordt 
door het LSO georganiseerd. Zowel voor de jeugd eind december, als voor de volwassenen begin juni. 
Mede hierdoor kunnen de verenigingen zich presenteren en kunnen de deelnemers kijken wat ze leuk 
vinden. Een goede zaak dus, want kinderen horen te sporten, als ze kunnen. 
 
Dat brengt me op de Wintertijd Challenge, met een bootcamp voor de jeugd aan het begin van de avond en 
waterkorfbal voor de volwassenen in de avond en nacht. Alles om aandacht te vragen voor het goede doel 
Spieren voor Spieren en daar ook geld voor in te zamelen. Want sommige kinderen zouden wel heel graag 
willen sporten, maar kunnen het niet. Nog niet. We hopen met deze actie dat er een moment komt dat 
spierziekten beter kunnen worden behandeld of nóg beter, kunnen worden voorkomen. In de nacht van 28 
op 29 oktober is deze challenge. Teams kunnen zich nog opgeven en doneren kan ook volop. 
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Gelukkig zijn er veel meer kinderen die wél kunnen sporten. En hoe. Er zijn wederom een stel kampioenen 
te feliciteren. Geweldig gedaan VALTO B2 en E2! VALTO B1 was al kampioen, maar met een naar smaakje. 
De verliespartij van vorige week werd meer dan goedgemaakt met de 26-8 overwinning van afgelopen 
zaterdag. Er zijn nog andere teams in de running voor het kampioenschap, heel veel succes de komende 
week! 
 
Dat is meteen het laatste officiële speelweekend op het veld. Er is nog een inhaalweekend, maar de meeste 
teams zijn klaar en we maken ons op voor de zaalperiode. Dat betekent dat we te gast zijn bij onze vrienden 
van Optisport en eigenlijk mag het niet uitmaken ten opzichte van ons eigen onderkomen, maar vooral als 
gasten gedragen we ons natuurlijk voorbeeldig. Dat houdt in dat we netjes omgaan met de spullen, niet in de 
berging gaan spelen en de kleedkamers keurig achterlaten na gebruik. Mocht je daarentegen een 
kleedkamer tegenkomen die niet schoon is, een berging  vol rommel zien of iets anders wat niet zo hoort, 
geef dat dan netjes aan bij de balie of de bar. 
 
Op die manier maken we ook van deze periode een feestje en betekent deze nieuwe ronde ook nieuwe 
kansen. Zet hem op, maak er wat moois van, veel plezier en ook veel succes! Eén ding is zeker, de regen 
en wind van de afgelopen weken buiten, hebben we binnen niet :-) 
 
Tenslotte de vergaderingen van deze maand, ik pik er twee uit. Maandagavond 9 oktober de maandelijkse 
bestuursvergadering. Heb je iets wat we zouden moeten bespreken? Geef het door. En maandagavond 23 
oktober de halfjaarlijkse ledenvergadering, waarin we de resultaten van het afgelopen jaar en de begroting 
voor de komende jaren presenteren. Kom ook en blijf daarmee op de hoogte van wat er binnen de 
vereniging speelt en waar we naar toe gaan. En er worden twee nieuwe bestuursleden gekozen en daarmee 
twee bestuursleden uitgezwaaid. Tot dan! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Dinsdag 10 oktober 2017 
20:00 Thor (R) 2 - VALTO 5 Marco Sparreboom Sportveld Ellemare 

 
 
 
 
Woensdag 11 oktober 2017 
19:00 Excelsior (D) B1 - VALTO B3 Sportpark Biesland 

 
 
 
Zaterdag 14 oktober 2017 
15:30 VALTO 1 - Nieuwerkerk 1 Eric de Vos Sportpark De Zwet 

13:45 VALTO 2 - KVA 3 Frido Kuijper Sportpark De Zwet 

11:00 Tempo 3 - VALTO 3 Chris Hermans Sportcomplex Zegersloot 

11:30 Futura 3 - VALTO 4  Stokroosveld (F) 

13:30 Gemini 3 - VALTO 6  Groenhovenpark 

16:00 VALTO 8 - Eureka 2 Thomas Ris Sportpark De Zwet 

12:00 VALTO A1 - Tempo A1 Sjoerd Janse Sportpark De Zwet 

14:00 VALTO A2 - Dijkvogels A1  Sportpark De Zwet 

10:30 VALTO C1 - IJsselvogels C1 Coby Hekhuis Sportpark De Zwet 

11:45 IJsselvogels C1 - VALTO C1 Coby Hekhuis Sportpark De Zwet 

11:00 Avanti (P) C4 - VALTO C4  Sportpark De Groene Wijdte 

09:30 VALTO D5 - Avanti (P) D6 Myrte Sevinga Sportpark De Zwet 

10:00 Twist E3 - VALTO E2  Sportcomplex Claudius Civilislaan 

10:30 Avanti (P) F1 - VALTO F1  Sportpark De Groene Wijdte 

09:30 VALTO F2 - Nieuwerkerk F5 Martijn Dijkstra Sportpark De Zwet 

09:00 ODO F3 - VALTO F3  Sportpark De Commandeur 
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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 
 
 
Opstelling 10 oktober 2017 
VALTO 5 – Uit, 20.00 uur (vertrek 18.45 uur) 
In onderling overleg. 
 
 
 
Opstellingen 14 oktober 2017 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3 – uit, 9.30 uur (vertrek 8.15 uur) 
Heren: Niels L, Niels K, Roland, Rob, vijfde heer V3 
Dames: Antoinet, Petra, Lisa R, Sharon, reserve dame 
 
VALTO 4 – Uit, 11.30 uur (vertrek 10.15 uur) 
Heren: Michael, Thomas, Steven, Mark G, reserve heer 
Dames: Joyce, Manon, Romy, Esmee, Lisanne  
 
VALTO 6 – Uit, 13.30 uur (vertrek 12.15 uur) 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Vincent, Nick 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Ryanne, Nanne 
 
VALTO 7 – VRIJ 
 
VALTO 8 – Thuis, 16.00 (aanwezig 15.15 uur) 
Heren: Arie, Bart, Marco, Martin, Michiel, Sjors, Peter  
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 7 oktober 2017 
Swift (M) 1 - VALTO 1 27 - 23 
Rohda 3 - VALTO 2 14 - 23 
VALTO 3 - Die Haghe 4 13 - 11 
VALTO 4 - ODO 4 11 - 11 
VALTO 5 - Meervogels 4 13 - 5 
VALTO 6 - Gemini 3 11 - 10 
VALTO 7 - Nexus 3 9 - 9 
VEO 6 - VALTO 8 13 - 5 
Die Haghe A1 - VALTO A1 16 - 14 
Maassluis A2 - VALTO A2 16 - 8 
VALTO A3 - KVS  A3 5 - 6 
VALTO B1 - ALO B1 26 - 8 
VALTO B2 - DES (D) B2 7 - 2 
VALTO B3 - Avanti (P) B6 12 - 2 
VALTO C2 - Fortuna  C2 2 - 10 

VALTO C3 - Excelsior  C1 2 - 6 
VALTO C4 - Fortuna  C5 3 - 4 
Refleks D1 - VALTO D1 2 - 3 
Weidevogels D1 - VALTO D2 4 - 3 
VALTO D3 - Olympia (S) D2 1 - 4 
VALTO D4 - Dijkvogels D2 6 - 2 
GKV (H) D1 - VALTO D5 3 - 2 
Die Haghe E1 - VALTO E1 10 - 9 
VALTO E2 - Trekvogels E1 10 - 2 
Excelsior E5 - VALTO E3 4 - 9 
VALTO E4 - Phoenix E5 5 - 1 
VALTO F1 - Nexus F1 6 - 4 
ODO F2 - VALTO F2 20 - 6 
VALTO F3 - ONDO (G) F3 5 - 9 

 
  



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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Nabeschouwingen 
VALTO 1 ging in het Zeeuwse op bezoek bij concurrent Swift. Niet de enige concurrent, want de gehele 
poule staat dicht bij elkaar, maar op voorhand waarschijnlijk wel een belangrijke concurrent. Swift had dit ook 
begrepen en startte zeer fel. Is het in Zeeland regelmatig winderig, afgelopen zaterdag was dit niet anders. 
De doelpunten vielen echter toch als rijpe appelen, ondanks de wind. Het was Swift dat vrijwel de gehele 
eerste helft de overhand had, maar bij rust was de voorsprong van de Zeeuwen toch slechts één punt. Dit 
werd echter al snel in de tweede helft uitgebreid en VALTO kwam er daarna niet meer aan te pas. De uitslag 
van 27-23 is een terecht afspiegeling van het wedstrijdverloop.  
VALTO 2 wilde de kampioensaspiraties wat extra kracht bij zetten door ruim te winnen van hekkensluiter 
Rohda. Dat lukte aardig. Rohda liet blijken dat het niet voor niets de hekkensluiter is en VALTO kon zonder 
al te goed te spelen toch een hoge uitslag neer te zetten. De 13-24 uitslag laat weinig reden tot twijfel over. 
Weer twee punten dus voor het tweede, dat concurrent Des van Excelsior zag winnen.  
VALTO 3 speelde tegen de Kanaries van Die Haghe. Op een winderig en nat sportpark De Zweth had het 
derde het erg lastig tegen de nummer één na laatst van de ranglijst. Tot kort voor tijd was de stand nog 
gelijk, maar daarna wist het derde toch een beslissend gat te slaan. De uitslag van 13-11 laat merken dat de 
doelpunten duur waren, maar er kunnen toch weer twee punten bijgeschreven worden aan het totaal.  
VALTO 4 speelde laat op de middag tegen de veteranen van ODO 4. Een ervaren ploeg, dit compleet in 
tegenstelling tot ons vierde, waarin enkel jonge spelers spelen. Het werd een interessante strijd, die in de 
eerste helft de kant van ODO op ging. Bij de rust stonden de Maaslanders nog voor, bij het eindsignaal was 
dit echter niet meer het geval. Door een knappe inhaalrace wist het vierde toch nog een puntje uit het vuur te 
slepen. Het werd 11-11. 
VALTO 5 ligt op kampioenskoers en moest afgelopen zaterdag zorgen dat het op het goede spoor bleef. 
Daarvoor moest er gewonnen worden van De Meervogels 4 uit Zoetermeer. Meervogels bivakkeert ergens in 
de middenmoot en mocht dus eigenlijk geen probleem vormen voor het ongenaakbare vijfde. Dat bleek ook 
het geval. Het vijfde wist niet het doelpuntenaantal van de voorgaande wedstrijden te halen, maar de 13-5 
winst levert ook twee punten op. Na 6 wedstrijden is het vijfde nog steeds zonder puntverlies, en daarmee 4 
punten los van de concurrentie.  
VALTO 6 sloot de dag in De Lier af met een wedstrijd tegen Gemini uit Gouda. Een spannende pot zou het 
worden, die in de regen werd uitgespeeld. Het was bijna nodig om de lichten aan te zetten, door de donkere 
luchten, maar ook door het late tijdstip. Voor het zesde scheen de zon uiteindelijk wel, want zij wisten de 
spannende pot met één punt verschil naar zich toe te trekken: 11-10.  
VALTO 7 speelde tegen Nexus, de trotse koploper in de poule van het zevende. Het punt dat behaald werd 
door het zevende was dan ook een prima beloning voor een puike wedstrijd. Veel gescoord werd er niet, 
maar ook de 9-9 uitslag levert een punt op.  
VALTO 8  ging in Voorburg op zoek naar de eerste punten van dit veldseizoen. Dit moest dan gebeuren 
tegen Veo, dat in de achtervolging is op koploper Velox. Dat Veo graag in de achtervolging wil blijven werd 
afgelopen zaterdag ook duidelijk. De Voorburgers waren er op gebrand om de punten binnen te slepen. Dit 
lukte ook, waardoor het achtste na 6 wedstrijden nog steeds zonder punten onderaan de ranglijst staat.  
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1. Beide ploegen wisten uit de eerdere vijf wedstrijden vier punten 
te halen en stonden dus gelijk op de ranglijst. De eerste helft verliep voor VALTO niet gelukkig en zo stond 
er met rust al een flinke achterstand op het scorebord, 8-3. In de 2e helft werd er geknokt om deze 
achterstand weg te werken, maar het verschil was te groot om nog goed te maken. Uiteindelijk werd het 16-
14. A.s. zaterdag de voorlopig laatste veldwedstrijd. De A1 speelt dan thuis tegen Tempo A1, de nummer 2 
van de poule. 
VALTO A2 speelde uit tegen Maassluis A2. Nadat de eerste wedstrijd van het seizoen door de A2 werd 
gewonnen, wil het daarna niet meer zo lukken. Afgelopen zaterdag lukte het de eerste helft nog wel om in de 
buurt van Maassluis te blijven, maar slordig spel vlak voor rust zorgde er voor dat de ruststand toch al weer 
vier doelpunten verschil was, 10-6. In de tweede helft kwam VALTO niet meer in haar spel en zo werd er met 
16-8 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 tegen de laatst overgebleven tegenstander uit de poule: Dijkvogels 
A1. Deze ploeg wist afgelopen zaterdag de eerste punten van de competitie te halen, door, net als VALTO, 
van Weidevogels A2 te winnen. 
VALTO A3 speelde een kampioenswedstrijd tegen KVS A3. Uit werd er met 15-7 van deze ploeg verloren, 
maar als VALTO dit keer zou weten te winnen, zouden ze op gelijke hoogte komen en dus samen kampioen 
zijn. VALTO ging goed van start en wist op voorsprong te komen en ging de rust in met een 5-3 voor sprong. 
De tweede helft liet echter een heel ander beeld zien en lukte het VALTO niet meer tot scoren te komen. 
KVS deed dat nog wel drie keer en ging er dus toch nog met de winst vandoor. Helaas geen kampioenschap 
voor de A3, maar zeker toch een goed resultaat. Nu op naar de zaal! 
VALTO B1 speelde thuis tegen ALO B1. Vorige week werd het kampioenschap binnengehaald met een 
verlieswedstrijd en dat wilde de B1 graag thuis in de laatste wedstrijd recht zetten, zodat het kampioenschap 
met een overwinning gevierd kon worden. 
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Nou, dat was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk terug te zien, want de B1 ging er vol voor en maakte, 
ondanks de wind, het ene mooie doelpunt na het andere. Ze lieten zien terecht de kampioen te zijn en 
wisten de wedstrijd met 26-8 te winnen. Nu op naar het zaalseizoen waar de B1 kan laten zien wat het 
waard is in de 1e	klasse. 
VALTO B2 speelde ook een kampioenswedstrijd thuis tegen DES B2. Doordat de B2 een keer gewonnen en 
een keer verloren had van Phoenix B1, kon de B2 samen met Phoenix kampioen worden, maar dan moest 
er wel van DES gewonnen worden. Uit werd het 3-9 voor VALTO, dus het moest mogelijk zijn. Gelukkig ging 
de B2 goed om met de druk en kwam de overwinning geen moment in gevaar. Er werd met 7-2 gewonnen 
en zo kon het kampioenschap gevierd worden. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B6. Uit werd er met 6-10 van deze ploeg gewonnen en dus moest het 
mogelijk om ook nu weer punten binnen te halen. De B3 speelde een prima wedstrijd, waarin een aantal 
leuke (slimme) doelpuntjes werden gemaakt. De tegenstander kwam er nauwelijks aan te pas en zo werd er 
met 12-2 gewonnen. A.s. woensdag speelt de B3 een inhaalwedstrijd tegen Excelsior B1, die de vorige keer 
echt een maat te groot was, toen werd er met 3-13 verloren. Voor de B3 is dat de laatste wedstrijd van het 
veldseizoen. 
VALTO C1 had afgelopen zaterdag geen tegenstander. IJsselvogels kon geen team op de been krijgen. 
Daarom is de wedstrijd verplaatst naar aanstaande zaterdag en wordt direct aansluitend het laatste deel van 
de eerder gestaakte wedstrijd tegen IJsselvogels uitgespeeld. Bij winst in de eerste wedstrijd mag de C1 zich 
kampioen noemen in de 1e klasse en na de zaalperiode verder in de kampioenspoule van deze 1e klasse.  
VALTO C2 kreeg Fortuna C2 op bezoek. In de uitwedstrijd was al gebleken dat dit team de titelkandidaat bij 
uitstek is. VALTO wist in de eerste helft goed bij te blijven door te gaan rusten met een 1-3 achterstand. De 
tweede helft liet VALTO eigenlijk onnodig lopen waardoor de einduitslag 2-10 werd. VALTO C2 eindigt 
laatste in de poule door slechts 1 wedstrijd te winnen. Dit hadden zeker meer winstpartijen kunnen zijn, dus 
onmogelijk was het niet. Voor de zaalcompetitie flink oefenen op het nieuwe spel en dan in de zaal nieuwe 
kansen! 
VALTO C3 kreeg Excelsior C1 op bezoek. Uit werd er 6-4 verloren dus misschien lagen hier wel kansen! Er 
werd gerust met 2-2 dus alles lag nog open. Helaas pakte de tweede helft voor Excelsior een stuk beter uit. 
Zij scoorden er nog 4, wij niets meer waardoor er ook nu verloren werd: 2-6. Ook voor de C3 geldt dat er 
slechts 1 wedstrijd gewonnen werd. De veldcompetitie gauw vergeten en ons richten op de zaal waar vast 
mooie wedstrijden en winstpartijen te spelen zijn! 
VALTO C4 kreeg Fortuna C5 op bezoek. Uit werd hier gelijk tegen gespeeld, dus er waren zeker kansen! 
Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op maar in de laatste 10 minuten wist Fortuna 2x te scoren. VALTO kwam 
nog wel terug tot 3-4 maar dat was ook gelijk de einduitslag. Komende zaterdag spelen jullie nog een 
wedstrijd tegen en bij Avanti C4. Thuis was de uitslag 1-8 maar dat had toen zeker meer in gezeten. 
Zaterdag laten zien wat jullie waard zijn! 
VALTO D1 speelde haar laatste veldwedstrijd uit bij Refleks D1. Bij winst zou de D1 de volle 12 punten uit 6 
wedstrijden halen. Dit viel echter nog niet mee. Na 50 minuten stond er een magere 2-3 score op het bord. 
Genoeg voor de overwinning, maar niet heel overtuigend. Nu mogen jullie je gaan richten op de zaalperiode 
waarin jullie in een sterke poule gaan spelen. 
VALTO D2 was tegen Weidevogels D1 toch heel dicht bij de eerste punten van dit seizoen. De D2 stond 
zelfs een deel van de wedstrijd voor maar toch trok Weidevogels aan het kortste eind door met 4-3 te 
winnen. Ook voor de D2 is de veldcompetitie klaar en komt de zaalcompetitie eraan.  
VALTO D3 ging naar Maassluis voor de laatste veldwedstrijd. Thuis werd er al van deze ploeg verloren en 
ook nu was Maassluis te sterk. Er werd vaak verkeerd gegooid en de bal wilde er ook gewoon niet in. Bij 
Maassluis ging dat beter er daardoor werd er met 4-1 verloren. Met twee winstpartijen en dus vier punten 
eindigt de D3 hiermee toch onderaan de ranglijst.  
VALTO D4 draait erg lekker mee in deze poule. Hoewel er uit nipt werd verloren van Dijkvogels stond er dit 
keer een sterker VALTO. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd kon Dijkvogels meedraaien in de 
wedstrijd. Maar toen was de strijd al gestreden, VALTO won met 6-2. Op dit moment staat de D4 2e in de 
poule. Mocht Fortuna dinsdag a.s. onderuit gaan tegen Dijkvogels, dan staat VALTO opeens 1e. Er is dus 
nog een kleine kans! 
VALTO D5 speelde een goede pot tegen GKV D1. Helaas wisten ze maar 2x te scoren. GKV onderschepte 
veel ballen waardoor zij meer kansen kregen en er drie in wisten te gooien. Einduitslag dus 3-2 in het 
voordeel van GKV. De D5 is voorlopig nog niet klaar met de veldcompetitie en speelt als enig team nog twee 
wedstrijden op het veld! Aanstaande zaterdag komt Avanti D3 op bezoek. Zij staan 1 plekje onder ons, dus 
dat belooft een spannende wedstrijd te worden! 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag alweer de laatste wedstrijd van deze eerste helft van het 
veldseizoen. Jullie speelden tegen Die Haghe. Het ging lang gelijk op, maar helaas hebben jullie met één 
puntje verschil verloren. De eindstand was 10-9.  
VALTO E2 speelde gisteren tegen Trekvogels. De E2 had nog één punt nodig uit twee wedstrijden om het 
kampioenschap kunnen te slepen. Jullie speelden erg goed en snel en er werden mooie aanvallen opgezet. 
Al snel stond er een dikke voorsprong op het scorebord en deze is niet meer verdwenen. 
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De eindstand was 10-2. Dus jullie zijn kampioen! Alleen waren jullie afgelopen zaterdag niet compleet dus 
spelen jullie aanstaande zaterdag de kampioenswedstrijd tegen Twist om 10 uur in Vlaardingen. Dus kom 
allemaal kijken en vier het kampioenschap mee met onze E2! 
VALTO E3 IS KAMPIOEN!! Jullie speelden afgelopen zaterdag om het kampioenschap tegen Excelsior. Het 
was een spannende wedstrijd, maar jullie waren overduidelijk beter en dus de terechte kampioen!! De 
eindstand was 4-9. Gefeliciteerd!! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix. Jullie speelden een  goede wedstrijd en hebben met 
5-1 gewonnen. Door deze overwinning zijn jullie op een mooie tweede plaats geëindigd in jullie poule. Dat is 
erg knap, zeker omdat dit allemaal jullie eerste jaar is op korfbal!  
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Nexus. Het ging een beetje moeizaam, maar gelukkig werden 
jullie op tijd wakker en scherp en wisten jullie de wedstrijd nog naar jullie toe te trekken. De eindstand was 6-
4. Goed gedaan! Door deze overwinning kunnen jullie zaterdag kampioen worden. Jullie moeten wel echt 
winnen van concurrent Avanti, dus hopelijk gaat dat lukken! Jullie spelen om 10:30 uur bij Avanti in 
Pijnacker; Dus kom allemaal kijken en support onze F1 naar het kampioensschap! Zet ‘m op! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO. Helaas was ODO net een maatje te groot en werd er 
verloren met 20-6. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Nieuwerkerk. Hopelijk weten jullie dan weer 
te winnen. Succes! 
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. In de eerste helft ging het aardig gelijk op, maar 
helaas wisten jullie niet te winnen van ONDO. De eindstand was 5-9. Maar ook de concurrent liet punten 
liggen en daarom kunnen jullie aanstaande zaterdag kampioen worden! Jullie moeten willen van concurrent 
ODO! Kom allemaal kijk om 9 uur in Maasland en support de F3 naar het kampioensschap! 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
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Nieuws van de Technische Commissie 
 
 
Afgelopen weekend.. 
Vorig weekend haalde de VALTO selectie 3 punten binnen, dit 
weekend helaas eentje minder. VALTO 1 speelde helemaal in Zeeland bij Swift en wist daar helaas geen 
punten te halen: 27-23. VALTO 2 moest naar de andere kant van het land en speelde in Amsterdam tegen 
Rohda 3 en won met 14-23! De A1 won vorige week van KCR maar was tegen Achilles net de 
onderliggende partij en verloor met 16-14. 
 
 
Trainen komende weken  
Komend weekend spelen veel jeugdteams hun laatste veldwedstrijd. Hier even kort te planning voor de 
komende weken: 
Aanstaande week (9-13 oktober) trainen alle teams nog buiten op het veld. De week daarna is het 
herfstvakantie en is de gehele vereniging vrij. Vanaf 23 oktober gaat iedereen de zaal in, de dagen dat er 
getraind wordt zijn hetzelfde, maar de tijd gaat in veel gevallen verschillen! Het trainingsschema staat zoals 
altijd op de website, dus zorg dat je die bekijkt. 4 november is het All Day VALTO en speelt ieder jeugdteam 
een thuiswedstrijd. Het programma wordt binnenkort gepubliceerd. 
Daarnaast hebben de teams spelend in de wedstrijdklasse een extra oefenwedstrijd, dit schema is 
gepubliceerd op de website en ook bekend bij jullie coaches.  
 
 
Kampioenen!  
Na vorige week de D1 en de B1 al gehuldigd te kunnen hebben, kwamen daar vandaag ook de E3 en B2 bij, 
van harte gefeliciteerd! Zaterdag kan het 6e, de C1, de E2, de F1 en de F3 ook nog kampioen worden. Wat 
een spannend weekend wordt dat, veel succes allemaal!  
 
 
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! 
 
Herhaling berichten 
 
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   
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Barbezetting komende week 
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 

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 

        

 
 
 
 
 
 
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:
13 oktober  C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
  



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587



De Bijblijver, 9 oktober 2017 9 

 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Schreef afgelopen week dat het goede nieuws was dat er geen wedstrijden 
teruggegeven werden. Op 30 september. Nu is dat ook weer niet zo heel 
vreemd omdat we meestal VALTO 4, 5, C1 en C2 terugkrijgen en die 
speelden allemaal uit.  
Dus afgelopen zaterdag was het weer raak: VALTO 4, 5, B1, C1 en C2 
kwamen weer terug en moesten zelf ingevuld worden. 
 
Wedstrijdsport bij VALTO 
 

• Pierre	nam	VALTO	4	voor	zijn	rekening,		
• Ruben	K	VALTO	5,		
• Petra	C2	en		
• Thijs	B1.		

C1 ging niet door. 
Weer mooi opgelost! 
 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 

• Rick en Alex hebben Tempo 1 – Avanti 1 gefloten. Weinig te melden alleen dat het 18-18 is 
geworden. 

• Alex heeft Swift (A) 1 gefloten tegen Conventus 1. Alex meldt: makkelijk potje 23-12 eindstand, 
verdiende winnaar Swift.  

• Cock is naar Maassluis A1 geweest. Cock meldt: een zeer natte wedstrijd Maassluis A1- 
Weidevogels A1 met een eindstand van 16 – 21. Ook heeft Cock een beoordeling gedaan bij 
Phoenix 1 - CSL. 

• Ruben K heeft Vitesse B1 tegen Merwede B1. Ruben meldt: groot klasse verschil maar leuke pot. 
En later dus nog VALTO 5 gefloten. 	

• Jan K floot Futura 1 – Roda 1. Jan meldt dat het een leuke wedstrijd was met een 19-13 
overwinning voor Futura.	

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 

09:30 Tempo C1 De Meervogels C1 Cock Matthijsse 
11:30 Avanti D1 De Meervogels D1  Ruben Kester 
14.30 zo SKF 3 MIA 2  Alex den Hartog 

 

 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
Ook weet ik niet of Alex nog een aparte aanwijzing heeft gehad. 
 
Week van de scheidsrechter 
Volgende week is het de week van de scheidsrechter.  
 
Nogmaals aan iedereen de oproep aan coaches, trainers en VALTO publiek. 
Toon respect naar de scheidsrechter en let op met wat je zegt. 
 
      Gastheer Peter 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 keert weer met lege handen terug uit Zeeland        Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na vijf wedstrijden in de Overgangsklasse B stond VALTO op een knappe 4e plaats met drie ploegen op vier 
punten op het vinkentouw. Één van deze ploegen was ook de tegenstander van vandaag Swift in 
Middelburg. Bij winst zou VALTO goede zaken doen, maar bij verlies komt de rode streep wel erg dichtbij. 
Na ander half uur tussen de ruitenwissers door gekeken te hebben kwam het sportcomplex “de Sprong” in 
beeld. Er bleek in Middelburg meer wind te staan als thuis, maar gelukkig werd de lucht lichter en werd het 
even later ook droog. In het verleden is gebleken dat VALTO op Zeeuwse bodem niet haar sterkste 
wedstrijden speelt. Vorig seizoen leek dit doorbroken te zijn na de 13-26 zege op Fortis, wat mij wel 
vertrouwen gaf voor vandaag dat deze lijn door getrokken kon worden. Met slechts uw razende reporter met 
partner en de reservebank als support zou het vooral op de inzet van de spelers aankomen vandaag om de 
punten binnen te hengelen.  
De eerste aanval van Swift wist VALTO nog af te slaan, maar nam zelf niet de juiste kansen in het begin van 
de wedstrijd. Hierdoor keken we even later toch tegen een 2-0 achterstand aan. De thuisploeg wist hierna 
een gaatje te slaan naar 4-1 met prima schoten, gezien de hoeveelheid wind. VALTO had hier duidelijk meer 
moeite mee en zag veel schoten afzwaaien door op de verkeerde momenten het schot te pakken. Na de 4-2 
van Laurens liep Swift in enkele minuten weg naar 7-2 en leek VALTO niet bij de les te zijn. Marrien nam de 
eerste time out en deze haalde de thuisploeg even uit hun ritme, zodat VALTO het verschil kon consolideren 
op vier punten. Met om en om scoren werd het 9-5 toen Bart het op zijn heupen kreeg en met twee treffer op 
rij de achterstand halveerde. Laurens zorgde via een strafworp voor de aansluiting, maar de gelijkmaker liet 
nog even op zich wachten. Deze zou Sanne even later voor haar rekening nemen toen zij de 10-10 binnen 
schoot. Lang zou deze stand echter niet op het scorebord staan, want met twee afstandsschoten wist de 
thuisploeg de voorsprong weer te herstellen. Zané zorgde ervoor dat we met een minimaal verschil van 13-
12 de kleedkamers mochten opzoeken. 
Jammer dat VALTO bij aanvang van de wedstrijd niet direct de koe bij de hoorns vatte, maar zich weer knap 
terug in de wedstrijd wist te spelen. Nu was het zaak om deze lijn in de tweede helft vast te houden. Marrien 
moest helaas weer toe zien hoe de eerste aanval werd verprutst en VALTO het verdedigend weer liet 
afweten in de begin fase. Pas toen Swift het verschil op 18-12 had gezet was het Lierse keurkorps weer 
wakker geschud. Frank en Lisanne, in het veld gekomen voor Sanne, brachten het verschil terug naar vier 
bij 18-14, maar kleiner zou Swift het niet laten worden. Halverwege de tweede helft werd het nog 23-17, 
maar VALTO gaf het nog niet op. Judith wist eindelijk los te komen van haar directe tegenstander en 
tweemaal doel te treffen. Toen Frank even later zijn strafworp ook verzilverde was het verschil weer drie. 
Marrien wisselde er intussen flink op los in een poging het tij te keren. Swift speelde echter de wedstrijd 
vakkundig uit met lange aanvallen en schoten op de juiste momenten. VALTO bleef ook knokken voor wat 
het waard was vandaag, maar kwam niet meer dichterbij. De eindstand 27-23 werd uiteindelijk door Maaike 
op het bord geschoten. Terecht een overwinning voor Swift, wat met 26 velddoelpunten over meer dan twee 
scherpschutters blijkt te beschikken. Voor VALTO betekent dit verlies dat zij zich nu net boven de rode 
streep bevinden in de poule. Er rest nu nog één wedstrijd voor we naar de zaal gaan, waarin VALTO zich zal 
moeten opladen om de volle zeventig minuten scherp te zijn. Zowel in de wedstrijd tegen Unitas als vandaag 
tegen Swift werd het verschil na de rust gemaakt door de tegenstander. Dit zullen we er dus uit moeten 
halen, maar ik verwacht dat dit volgende week met de hulp van het thuispubliek wel moet lukken. 
Tegenstander is dan de gedeelde koploper CKV Nieuwerkerk, wie we nog kennen uit de finale van de Zuid 
Holland korfbalcup. Er staat nu echter een heel ander team, wat na een rumoerige periode gisteren weer de 
draad heeft opgepakt door te winnen van KVS. VALTO zal de huid zo duur mogelijk verkopen tegen deze 
zaal hoofdklasser en wie weet zit er wel een stuntje in zo vlak voor de zaal. Kom dus allemaal om de ploeg 
aan te moedigen in deze wedstrijd. Ook VALTO A1 en 2 kunnen uw steun goed gebruiken, dus kom gerust 
wat eerder naar de Villa waar de warme koffie klaar staat.  
Ik ben wel in voor een stuntje en zie u graag volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
VALTO B1 in ere hersteld na wedstrijd Alo                                             Sponsor: Brücknur B.V. 
Vorige week heeft u voor het eerst kunnen lezen hoe VALTO B1 haar wedstrijd speelde. Wegens niet te 
verantwoorde onzinnige redenen is er vorige week geen stukje geschreven. Om alsnog terug te komen op 
die wedstrijd kan er worden gezegd dat het simpelweg een prestatie onder de maat was. De nota bene 
kampioenswedstrijd werd verloren met 14-11 bij en tegen Refleks B1. Na eerste mindere 10 minuten werd 
gelukkig wel strijd geleverd, zoals de B1 goed kan. Daarmee werden veel kans gecreëerd. 
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Helaas zijn gecreëerde kansen niet altijd doelpunten en dat was vorige week maar al te waar. Toch gooiden 
we er 11 kansen wel in. Dit zorgde voor een rare situatie. Er werd verloren, maar het kampioenschap werd 
wegens een beter onderling resultaat wel binnen gehaald. Als coaches vertellen we dan tegen een 
teleurgestelde team, dat ze eigenlijk niet teleurgesteld mogen zijn. Vanwege dit dubbele gevoel  werd een 
half uur later afgesproken om het feest een week later los te laten barsten. En jawel die week later was 
vandaag; zaterdag 7 oktober. De dag dat VALTO B1 de kans kreeg om zijn ere te herstellen thuis tegen Alo. 
Donkere wolken, regen, wind en een klapperend spandoek. Zo ziet het beeld eruit bij de start van de 
wedstrijd 10:00 uur op ons eigen kunstgrasveld op sportpark De Zwet. Van tevoren hebben we het volgende 
meegegeven: “Hard en fel de wedstrijd in gaan, zodat we de Haagse bluf van Alo (dit weten we nog van de 
uitwedstrijd) niet ons nadeel, maar in ons voordeel laten werken. Zij zeuren wij profiteren” zo moest het 
gaan. Tactisch werd meegegeven dat er dynamisch gespeeld moest worden. Dat wil zeggen; één afvanger 
onder de korf, terwijl de andere 3  daar snel omheen spelen en daarmee kansen creëren vanuit een 
aangever, korte kans of rugkant. 
Bovenstaande kop werd zekerheid. Er werd goed begonnen. Wouter scoorde de eerste en de tweede aanval 
en stond daarmee na 5 minuten op een 100% scoringspercentage.  Nadat het andere vak met mooie 
aanvallen 4-0 maakte, scoorde Wouter de 1ste helft nog 3 keer! Aan alle afspraken worden nagekomen. Er 
wordt fel gespeeld met mooi aanvallend dynamisch spel. Ondertussen begint het om het veld drukker te 
worden. Veel ouders zijn aanwezig, de sponsor is aanwezig, de harde kern met C1 heren is aanwezig en 
zelfs B1’ster Julia van der Mout maakt haar rentree (helaas nog in de (dug-out). Na een ruststand van 11-3 
wordt er een keurige tweede helft gespeeld. Doelpunt na doelpunt valt en worden met elkaar gevierd. Bas, 
JP, Luca, Daan en Wouter spelen goed bij de heren. Laura, Tessa, Iris, Julia en Liz spelen goed bij de 
dames. Iemand overslaan vandaag is onterecht want met een eindstand van 26-8 kan er maar één ding 
geconcludeerd worden: VALTO B1 = kampioen niet alleen qua punten, maar ook qua resultaat; Absoluut in 
ere hersteld na vorige week! 
Met dank aan: 

1. De	Sponsor	
2. De	C1’ers	Koert,	Romeo,	Elise	en	Romy	en	Sheila	die	belangrijke	inval-en	reservebeurten	hebben	

gemaakt.	
3. Publiek	die	ons	elke	week	weer	hebben	aangemoedigd.	

 
(Floris was op het moment van de foto al op weg naar zijn eigen wedstrijd) 
Groetjes, de Trotse coaches van De B1  
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VALTO B2 - Des B2 
VALTO heeft heel de wedstrijd voorgestaan,  
Maar het was een spannende wedstrijd. 
De eerste helft waren de teams aan elkaar 
gewaagd, 
Maar de tweede helft liep VALTO uit. 
Na de wedstrijd was er taart omdat we 
kampioen waren. 
 
Groeten van Bart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTO D5 – GKV D1 
Zaterdag 7 oktober vertrokken we met enige vertraging richting Den Haag,  bij ons in de auto zaten ook Igor 
en Trisan. Igor vertelde dat hij vandaag jarig was, en dat hij het wel een heel leuk cadeau zou vinden als we 
met een overwinning naar huis zouden gaan. Tristan melden dat hij morgen zijn verjaardag viert, en 
woensdag echt jarig is. Igor en Tristan, van harte gefeliciteerd. We moesten spelen tegen GKV D1, die 
spelen aan de Bezuidenhoutseweg. Gelukkig kwamen we nog ruim op tijd aan, en konden we nog even 
inspelen. Het werd een mooie wedstrijd, GKV scoorde al snel 1 punt en dit bleef zo tot de rust, na een paar 
goede aanwijzingen van Bart en een verfrissende beker limo begonnen we vol goede moed aan de tweede 
helft. Igor scoorde het werd 1 – 1. Helaas pakte GKV een kans en scoorde weer. Dat zat VALTO niet lekker 
en het spel werd nog wat aangescherpt. Met succes, Lucas maakte er  2 – 2 van.  Helaas wist GKV 
nogmaals te scoren en ging er met de winst vandoor. D5 jullie hebben heel goed gespeeld, Tim heel leuk dat 
je mee ging en vanaf de kant alvast ervaring op wil doen.  
         Van Lucas. 
  
 
 
VALTO D3 - Olympia D2 
Het was zaterdag alweer de laatste wedstrijd van de D3. Kampioen worden ging niet meer lukken. Want tot 
nu toe hadden we slechts 2 wedstrijden gewonnen.. Ja, dat is op die momenten niet zo leuk natuurlijk. Maar 
gelukkig kunnen we wel allemaal merken dat de D3 na 6 wedstrijden steeds meer een team wordt. En dat is 
belangrijk ! Ze hebben er allemaal veel plezier in en zijn fanatiek bezig. De laatste wedstrijd thuis eindigde 
met 1-4 . Het enige puntje werd gemaakt door Lucas. Aan de inzet van de D3 lag het niet ! Die was prima, 
maar ondanks kansen, wilde de bal er niet in! 
       Groeten,Willemieke en Michel 
 
 
VALTO D3 - MAASSLUIS D2 
Zaterdag moest VALTO tegen KV MAASSLUIS. De eerste paar minuten gingen de twee teams gelijk op, tot 
de goal van MAASSLUIS.  Hierna  volgde de tweede en even later de derde. Zo ging het door tot rust (8-0). 
De coach had nog even een praatje. De tweede helft begon goed met een goal door Daan. Alleen scoorde 
MAASSLUIS ook Tess kwam ook met een doelpunt, maar alweer scoorde MAASSLUIS. En daarna nog een 
keer Dieuwertje.  Maar  alweer scoorde MAASSLUIS. En toen nog   een twee keer. Dieuwertje scoorde nog 
een keer. MAASSLUUIS scoorde nog twee keer en toen floot de scheids af. De eindstand was 15-4. De pit 
zat er  niet in en hopelijk gaat het volgende week tegen OLYMPIA beter. 
 
       Groetjes, Lucas Elgersma D3 
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Karwei op:

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

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van

A-Z in eigen

beheer!

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

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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VALTO E2 – Trekvogels E1 
Vorige week zaterdag hadden we de overwinning nog even uitgesteld, maar vandaag waren we vol goede 
moed om het kampioenschap binnen te halen. Ondanks het slechte weer hadden we een flinke opkomst van 
supporters. We gingen goed van start, in de eerste tien minuten scoorden we al drie keer! We gingen de rust 
in met een mooie voorsprong: 5-1 voor VALTO! 
De regen viel na de rust steeds harder naar beneden , maar we bleven goed ons best doen en wonnen de 
wedstrijd met 10-2. Max bedankt voor het fluiten en Sanne bedankt voor het invallen, want helaas kon Anouk 
er vandaag niet bij zijn. 
We stellen het echte feest uit naar komende zaterdag zodat het hele team compleet is. De taart kan dus 
worden besteld en bardienst leg de CD van Queen maar alvast klaar voor als we terug komen uit 
Vlaardingen, want wij zijn KAMPIOEN!!! 
       Groetjes AnneJ 
 
 
 
 
 
VALTO E3 IS KAMPIOEN!!! 
Vandaag had VALTO E3 hun laatste wedstrijd tegen Excelsior. 
Tot nu toe hadden we alle wedstrijden gewonnen, dus we waren al kampioen of we nu gingen winnen of 
verliezen. Maar de E3 wilde graag ongeslagen kampioen worden! 
Het hele team was compleet en verschillende 
ouders als supporters, dus dat moest gaan 
lukken. 
De start ging niet helemaal van zelf, had de E3 
een beetje stress van het kampioenschap??? 
Zo was de stand in het begin  2-2. Dus het werd 
nog spannend... 
Helaas moest onze coach Lisa na de eerste helft 
weg om zelf te spelen. 
Dus moesten de ouders ons naar de overwinning 
coachen.. 
In de tweede helft was de E3 weer helemaal terug 
en werd het maar liefst 4-9 voor VALTO!  Super, 
de E3 is ongeslagen kampioen!! Dus op naar de 
Vila om feest te vieren en taart te eten! 
Lisa, heel erg bedankt voor het coachen van dit 
top team! 
Op naar de zaal! 
 
   Groetjes Milan en Heleen 
 
 
 
 
VALTO F2 
De coaches konden er i.v.m. een eigen wedstrijd niet bij zijn, Maar gelukkig wilde de vader van Jade, Gerard 
zijn oude ervaringen als coach wel weer eens uitproberen. 
Met een beetje moed gingen we naar Odo in Maasland toe. we hadden al gehoord dat hun veel scoorde en 
wilde dit wel eens zien met eigen ogen. 
Nou dat hebben we geweten, ivm meerdere zieke bij Odo hadden ze 2 invallers uit de F1 en stonden we 
helaas binnen no time 5-0 achter. Gelukkig wist Veerle er 5-1 van te maken en al snel volgde er nog een  
doelpunt van Veerle, hoppa 5-2. 
Hier was Odo niet zo blij mee en die scoorde er in de loop van de wedstrijd 10, waardoor het 15-2 werd. 
Maar de dames van VALTO gaven niet op en bleven lekker door hobbelen in de regen. 
Jade maakt het 15-3 met een mooi schot. Waarop Odo er weer 2 scoorde 17-3. Jet knalde er nog even een 
bal in waardoor het 17-4 werd en weer kwam Odo met een tegen schot 18-4. Jennifer wist er nog een 18-5 
van te maken en Amber schoot het laatste doelpunt erin waardoor het (volgens ons) 18-6 werd.  Maar de 
uitslag is officieel gemaakt op 20-6. Waarschijnlijk hebben wij die niet gezien, gemist of verkeerd  
bijgehouden ;-( . 
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Na de wedstrijd mocht iedereen nog 2 x schieten, hier scoorde Luna 1-0, Odo 1-1, Jade 2-1 en Odo 2-2 
Gerard bedankt voor het coachen, alle mama's voor het aanmoedigen en meiden super leuk dat iedereen 
vandaag een keer gescoord heeft! 
Volgende week de laatste buitenwedstrijd en dan gaan we lekker warm naar binnen. 
Tot volgende week. 
 
     Groetjes Luna en Gerda 
 
 
 
 
 
 
Geboren 
 
Van harte gefeliciteerd!!! 
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Geef je nu op als waterkorfbalteam! 
 
In de nacht van 28 op 29 oktober is het weer tijd voor de wintertijd en dus voor de Wintertijd Challenge. Dé 
jaarlijkse actie van Spieren voor Spieren om aandacht te vragen voor spierziekten en het onderzoek daar 
naar. Optisport organiseert in samenwerking met VALTO een waterkorfbaltoernooi waar ook jij aan mee kunt 
doen. 
 
Dit is een combinatie van korfbal en waterpolo waarbij je samenwerkt om te scoren. Schrijf je in met 
minimaal 4 vrienden, familie leden, sport maatjes, collega's of buren en ga met maximaal met 6 mensen de 
strijd aan tegen andere teams. 4 zwemmers mogen in het water en er mag zo vaak gewisseld worden als je 
wilt. De partijtjes duren 10 minuten. Door met elkaar over te gooien is het de bedoeling de bal in de korf te 
gooien. De afgelopen 3 jaar was het een groot succes. 
 
Hoe kunnen jullie je inschrijven? Ga naar https://www.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-
voor-spieren/tab-waterkorfbal en druk op de knop “Ik doe mee" en volg de stappen. Verder willen we je 
vragen een mail naar angelathoen@yahoo.com te sturen met de namen die mee doen en jullie team naam! 
 
Je betaalt 25,- euro per team voor Spieren voor Spieren. Het team dat het meeste sponsorgeld en het team 
met de meeste sponsors bij elkaar weet te krijgen winnen een leuke prijs! 
 
Geef je dus snel op! 
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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/ 

 




