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Dan gaat het goed 
Zaterdagochtend, een jeugdwedstrijd, halverwege de tweede helft. Een speelster vraagt aan de coach “En, 
gaat het goed?” De hele wedstrijd staat ze achter en in eerste helft werd haar team enigszins overlopen door 
een sterke tegenstander. In de rust heeft de coach denk ik wat aanwijzingen gegeven, waardoor het spel 
beter werd en er een opleving te zien was. Het was voor de neutrale toeschouwer echter wel te zien dat 
deze tegenstander een maatje te groot was en dat winst er niet meer in zat. De coach beantwoordde de 
vraag met een wedervraag “Heb je het naar je zin?”, waarop de speelster met een grote lach op haar gezicht 
ja knikte. De coach wist daarmee dat het goed zat en zei “Dan gaat het goed.”. De speelster zocht haar 
dame weer op om de wedstrijd, ondanks het verlies, met een lach op haar gezicht uit te spelen. 
 
Ik realiseerde me eens te meer dat het, vooral bij de jeugd, vooral om het plezier gaat. Prestatie is leuk, 
maar als je er geen plezier uit haalt, is het slechts een herinnering van een kort moment. Dat was ook te 
merken bij C-jeugd die na hun NK 1e klasse te gast was bij WOS radio en daar vol trots mocht vertellen over 
hun ervaringen van die bewuste dag. Het was een speciale dag, vol leuke ervaringen, geweldige momenten 
en dit optreden op de lokale radio was een mooie afsluiter. Geen eerste plaats, wel een belevenis rijker. 
 
Afgelopen week was ik bij een regio-overleg. Mooi om te zien dat iedere aanwezige bezig is met zijn club (er 
waren geen vrouwen dit keer), om die beter te maken. Maar ook om die avond te leren, te discussiëren en er 
voor te zorgen dat de stem van de vereniging gehoord wordt bij de bondsraad en dus bij de bond. We 
vertellen over wat ons bezig houdt als club, zoals een vernieuwing van kunstgrasvelden, nieuwe 
beachvelden en een mooie multifunctionele ruimte. En wat daar de plannen bij zijn. Of de organisatie van 
een Pinkstertoernooi en de komst van TeamNL in één maand. Of hoe een club ondanks een zaalseizoen 
met alleen maar verliespartijen voor de selectie, toch enorm trots kan zijn op wat er binnen die club is 
ontstaan, hoe het verenigingsleven kan bloeien. Of hoe een zondagclub worstelt met het verdwijnen van 
steeds meer zondagclubs en daardoor de reisafstanden ziet vergroten. 
 
Dat laatste is een dilemma waar onder andere de korfbalbond mee zit. Door de afname van het aantal 
zondagclubs zijn deze steeds meer te vinden in zaterdagpoules, met als gevolg dat zij leden verliezen. Of 
moeten zij steeds verder reizen om andere zondagclubs te bezoeken, met als gevolg dat zij leden verliezen. 
En met ledenverlies verdwijnen er weer clubs. En dus zitten we in een visieuze cirkel. Iedereen ziet die het 
liefst doorbroken worden, omdat er op die manier voor mensen waarvoor de zondag de enige optie is om te 
korfballen, geen plek meer is. Maar ook omdat minder clubs en minder korfballers het niveau niet ten goede 
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komt. Maar ook omdat we als korfbalsport willen groeien, daarmee een serieuzere sport willen worden, met 
alle voordelen die daarbij horen. 
 
Het lastige is alleen dat de zaterdagverenigingen niet zomaar te bewegen zijn om ook op zondag te gaan 
spelen. Dat kan zijn vanwege de gewoonte van het op zaterdag spelen, of vanwege de geloofsovertuiging 
als grondslag van de vereniging en waarbij in de statuten is opgenomen dat er op zondag niet gespeeld 
wordt. Het hoeft overigens niet te gaan om een volledige omschakeling naar de zondag, maar bijvoorbeeld 
alleen de uitwedstrijden waarvan de tegenstander op zondag speelt. Zo’n plan zal nooit zonder slag of stoot 
uitgevoerd gaan worden, maar de discussie er over op gang brengen is prima. Zo ontstaat er in ieder geval 
een goed beeld van de voors en tegens van beide kanten. Want heel simpel zeggen dat zondagclubs maar 
op zaterdag moeten gaan spelen, is wat kort door de bocht. Enerzijds zullen dan vele leden afhaken, 
anderzijds is er in de zaalperiode geen accommodatie te vinden, omdat op zaterdag alles al vol zit. 
 
Welke kant de discussie op gaat, zal mij benieuwen. Er zullen waarschijnlijk lastige keuzes gemaakt moeten 
worden. Als er maar naar elkaar geluisterd wordt en als de knopen maar met een duidelijke visie in 
gedachten worden doorgehakt. Met als uiteindelijke doel het behoud van onze sport én het plezier dat wij 
daarbij hebben. Dan gaat het goed. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma komende tijd 
 

 
 
14 april komt volgende week. 
 

Afmeldingen 
Afmeldingen kunnen voor het veld weer naar wsv@ckv-valto.nl. 
Graag via de mail en alleen bij lastminute afmeldingen via de app (06-13235155). Mocht je wel je eigen 
wedstrijd missen, maar wel eventueel op een ander moment van de dag beschikbaar zijn, laat dit dan ook 
even weten, dan kan ik je ergens anders wellicht als reserve indelen. 
 
       Groeten, Thom Voskamp 
 
 
 
 

Opstellingen 14 april 2018 
Komend weekend geen programma. Dus volgende week in de Bijblijver. 
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Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 mag na een ietwat teleurstellend zaalseizoen aan de bak op het veld. Op het veld speelt men een 
niveautje hoger, in de overgangsklasse. De punten zijn nog hard nodig, Valto staat namelijk bij de hervatting 
in de onderste regionen van de poule. De ploegen zijn echter zeer aan elkaar gewaagd, er is dus nog van 
alles mogelijk. Valto hervatte de veldcompetitie tegen KVS, een ploeg met een redelijk aanzien binnen de 
korfbalwereld. KVS bivakkeert echter ook in de onderste regionen, direct een belangrijke wedstrijd dus. 
VALTO begon scherp en pakte direct de voorsprong. Deze voorsprong stond er ook bij rust nog: 11-9. De 
tweede helft was het eerst Valto, maar later KVS dat de klok sloeg. Bij 17-18 kwam de ploeg uit 
Scheveningen voor het eerst op voorsprong. Deze wist men zelfs uit te breiden tot 17-19. Op dit moment 
was het aanhaken of afhaken voor Valto. Het werd aanhaken, binnen 4 aanvallen was de 17-19 achterstand 
omgebogen in een 20-19 voorsprong. KVS maakte gelijk, Valto pakte weer de voorspong en zo kon het in de 
slotfase nog alle kanten op. Het ging echter geen enkele kant op, door wat slordigheden aan de kant van 
Valto kon KVS gelijk maken. Beide ploegen kregen nog één aanval om de overwinning binnen te slepen, 
maar beiden kregen zij dit niet voor elkaar. Een gelijkspel dus: 21-21. Beide ploegen schieten hier niet veel 
mee op, maar voor beiden is het ook vooral belangrijk dat er niet verloren werd. Volgende week heeft het 
eerste een weekje vrijaf, de week erna mag men naar Fiks, een ploeg die hoog mee doet.  
VALTO 2 promoveerde in de zaal knap naar de overgangsklasse, maar acteert op het veld 2 niveaus lager 
in de tweede klasse. Het tweede moet gaan bewijzen dat het deze klasse is ontgroeid, maar heeft in Des 
een geduchte concurrent. Valto won alle wedstrijden voor de zaal, op één na, tegen concurrent DES. Voor 
de zaal werd ook tegenstander van afgelopen zaterdag Pernix aan de zegekar gebonden, toen met 33-13. 
Ook afgelopen zaterdag won het tweede eenvoudig van Pernix, dit maal met 29-16. Voor het tweede is het 
zaak om alle wedstrijden na de zaal te winnen en de wedstrijd tegen Des met minimaal 4 punten verschil te 
winnen, om zo het kampioenschap binnen te kunnen slepen.  
VALTO 3 werd in de zaal ook kampioen en mag volgend jaar gaan aantreden in de klasse waar het op het 
veld al in acteert, in de tweede klasse. Het derde won afgelopen zaterdag knap van Avanti. Na een 17-16 
achterstand won men in Pijnacker met 17-21. Een prima overwinning voor het derde, dat met een mix van 
jonge en ervaren mensen, waar van sommigen voor het eerst op dit niveau acteren.  
VALTO 4 zag haar wedstrijd verplaatst worden en mag aanstaande dinsdag naar Delft om aan te treden 
tegen DES.  
VALTO 5 ging op bezoek in Rotterdam bij Nikantes 2. Een wedstrijd tegen de hekkensluiter, terwijl Valto de 
ranglijst aanvoert. Het vijfde heeft 2 punten voorsprong op naaste belager Paal Centraal. Zaak dus om te 
blijven winnen. In Rotterdam werd het al snel duidelijk waarom Valto bovenaan staat en Nikantes de rode 
lantaarn drager is. De ploeg uit Rotterdam had niets in te brengen tegen de ervaring en kwaliteiten van het 
vijfde. Door de 7-18 overwinning staat het vijfde nog minimaal 2 weken bovenaan.  
VALTO 6 mocht na de zaal opnieuw beginnen in een nieuwe poule. De eerste wedstrijd in deze nieuwe 
poule was direct een derby. In ’s-Gravenzande trad men aan tegen ONDO 4. Dat deze ploeg een maatje te 
groot is bleek al snel. Het zesde verloor helaas met 14-6.  
VALTO 7 mocht net als het zesde ook aantreden in een nieuwe poule. Het zevende leek de prestatie van 
het zesde te willen kopiëren. Ook het zevende verloor met ruime cijfers de eerste wedstrijd van de nieuwe 
poule. In Delft was het zevende seniorenteam van DES met 17-9 te sterk.  
VALTO 8 deed het tegenovergestelde van wat het zesde en het zevende deden. Het zesde en zevende 
verloren ruim, het achtste won met ruime cijfers. In de hofstad trad men aan tegen Futura 6. Het achtste was 
scherp en gaf Futura geen centimeter ruimte. De 6 goals die Futura wist te maken tekenen het goede 
verdedigende werk van het achtste. Als ze er dan zelf 16 maken dan speel je een prima wedstrijd.  
 
Volgende week kunnen alle senioren languit op de bank naar de finale van de korfbal league gaan kijken. 
Een aantal van hen zullen in de Ziggo Dome te vinden zijn, maar voor de thuisblijvers zijn er tegenwoordig 
tal van mogelijkheden om de wedstrijden in de nieuwe korfbaltempel van Nederland te volgen. 
 
VALTO A1 speelde thuis tegen KVS A1. Beide ploegen kennen elkaar goed en dat zorgt vaak voor 
spannende wedstrijden, waarin de ploegen niet altijd hun niveau weten te halen. Uit werd het 7-7. Ook dit 
keer vielen de doelpunten weer niet gemakkelijk en ging de wedstrijd lang gelijk op. Ruim 10 minuten voor 
het eind van de wedstrijd was de stand 11-11. Hierna wist VALTO niet meer te scoren en KVS helaas wel, 
waardoor er verloren werd met 11-13. Zaterdag 14 april speelt de A1 uit tegen Achilles A1. Thuis werd er 
met 18-22 verloren.  
VALTO A2 speelde voor de vierde keer dit seizoen tegen Weidevogels A2. Al eerder wist de A2 twee keer te 
winnen en één keer werd er gelijk gespeeld. De A2 ging goed van start en met rust stond het 10-5. Met een 
paar slordigheden liet de A2 Weidevogels in de tweede helft weer helemaal terug in het spel komen en werd 
het nog erg spannend op het laatst, maar gelukkig werd de verdiende overwinning toch nog over de streep 
getrokken, 18-17. Zaterdag 14 april speelt de A2 uit tegen KCC A3. Thuis werd er met 11-14 verloren.  
VALTO A3 speelde uit tegen ODO A2. De A3 is na de zaal weer aan een nieuwe competitie begonnen en 
komt daar net als in de zaal weer ODO A2 tegen. In de zaal werd er twee keer van dit team verloren. Ook dit 
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keer was ODO net weer een maatje te groot, al zat het probleem vooral in het scoren, want er werden maar 
6 doelpunten gemaakt en dat is vaak te weinig voor de winst. Het werd 8-6. Zaterdag 14 april speelt de A3 
thuis tegen Phoenix A2, die nipt verloor van de andere tegenstander in de poule, KVS A3. 
VALTO B1 speelde thuis tegen KCC B2. Na de zaal speelt de B1 in de kampioenspoule van de 2e klasse, 
omdat ze voor de zaal kampioen zijn geworden. Met het oog op volgend jaar is het belangrijk dat de B1 ook 
in deze poule kampioen wordt, zodat er gepromoveerd wordt naar de 1e klasse. Gezien de tegenstanders 
moet dit zeker mogelijk zijn, maar dan moet je het ook nog wel even doen. In de zaal werd er ook tegen KCC 
B2 gespeeld en toen werd er twee keer vrij makkelijk gewonnen. Ook nu knalde de B1 er lekker in en duurde 
het lang voordat KCC haar eerste doelpunt wist te maken. Via een ruststand van 16-3 werd het uiteindelijk, 
na een mindere tweede helft, 19-10. Zaterdag 14 april speelt de B1 uit tegen KOAG B2. Hier werd nog niet 
eerder tegen gespeeld, maar KOAG won nipt van Weidevogels B1, waar VALTO B1 in de zaal twee keer 
makkelijk van wist te winnen.  
VALTO B2 speelde uit tegen TOP B3. Ook voor de B2 na de zaal weer nieuwe tegenstanders, waaronder 
TOP B3, maar ook Pernix B1. Daarnaast een bekende tegenstander: Phoenix B1, want daar werd voor de 
zaal en in de zaal ook al tegen gespeeld. Uit bij TOP wilde het vooral scorend niet zo lukken bij de B2, en 
mede daardoor werd er met 8-4 verloren. Zaterdag 14 april speelt de B2 thuis tegen Phoenix B1. Tegen 
deze ploeg wist VALTO dit seizoen al twee keer nipt te winnen, maar er werd ook twee keer (wat ruimer) van 
deze ploeg verloren.  
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B3. Na de zaal komt de B3 één oude bekende tegen: Fortuna B4 en 
twee nieuwe tegenstanders: Avanti B3 en ONDO B3. De eerste tegenstander was ONDO B3 en dat zorgde 
gelijk voor een spannende wedstrijd, die gelijk op ging en uiteindelijk ook eindigde in een gelijkspel, 8-8. 
Zaterdag 14 april speelt de B3 uit tegen Fortuna B4. In de zaal werd hier ook tegen gespeeld: één keer wist 
VALTO nipt te winnen en één keer wist Fortuna nipt te winnen.  
 
Valto C1 startte tegen een bekende tegenstander aan de veldcompetitie. VEO C1 was in de zaal al twee 
keer de tegenstander geweest en toen was het geen moeite om de winst binnen te halen. Ook deze keer 
was VEO geen partij voor onze C1. Na een 10-1 tussenstand wist VEO nog een paar doelpunten te maken 
maar de wedstrijd is geen moment spannend geweest. Er werd met 16-6 gewonnen. Over twee weken weer 
een bekende tegenstander: Vitesse C1. Op het NK werd deze ploeg in 25 minuten met 10-5 verslagen. Eens 
kijken hoe Valto het er vanaf brengt in 50 minuten! 
Valto C2 kreeg Dubbel Zes C1 op bezoek. In een moeizame en slappe wedstrijd werd er maar weinig 
gescoord. Een ruststand van 1-2 is echt minimaal en een uitslag van 3-5 zijn ook echt heel weinig 
doelpunten. Helaas geen gelukkig begin van de competitie. Op 14 april spelen jullie uit tegen Fiks C1, een 
onbekend tegenstander. Als jullie hier wel scherp in het veld staan, valt er vast meer uit te halen. 
Valto C3 ging op bezoek bij Velocitas C2. Aan de einduitslag te zien, moet het een spannende wedstrijd zijn 
geweest. Na 50 minuten korfballen stond er 9-9 op het scorebord en kon de C3 met 1 punt terug naar De 
Lier. De volgende wedstrijd spelen jullie tegen Avanti C3 die de eerste wedstrijd wist te winnen.  
Valto C4 speelde uit tegen Refleks C2. Een vrij grote tegenstander maar zeker niet beter dan onze C4. Lang 
stond er een tussenstand van 3-1 op het scorebord. Helaas lukte het Valto niet om het gat te dichten en in 
de laatste 10 minuten wist Refleks de voorsprong toch nog te vergroten naar een 6-1 overwinning. Jammer, 
want er had zeker meer in gezeten. Over twee weken komt GKV op bezoek dat in hun eerste veldwedstrijd 
korte metten maakte van Weidevogels C2. 
 
Valto D1 ging op bezoek bij IJsselvogels C1 een bekende tegenstander uit de zaal. Lukt het in de zaal Valto 
nog om het vuur aan de schenen te leggen bij IJsselvogels, deze keer was dat absoluut niet het geval. Het 
spel van de D1 was erg wisselvallig, bij vlagen goed maar bij vlagen ook echt niet voldoende. En daar 
maakte IJsselvogels gretig gebruik van door met 13-5 over Valto heen te lopen. De volgende wedstrijd 
spelen jullie tegen KOAG, ook geen onbekende tegenstander. Zij wisten hun eerste wedstrijd te winnen.  
Valto D2 speelde een spannende wedstrijd tegen VEO D1. Het ging de hele wedstrijd gelijk op waarbij Valto 
wel steeds aan de positieve kant van het scorebord stond. VEO kwam aan het einde nog erg dichtbij maar 
Valto had nog net genoeg energie om de winst binnen te halen: 11-10. Over twee weken gaan jullie naar 
Pijnacker om tegen Avanti te spelen. Zij verloren de eerste wedstrijd in deze veldcompetitie. 
Valto D3 was nog een zaterdag vrij en speelt als 1 van de weinige teams zaterdag a.s. een wedstrijd. Zij 
krijgen om 09.00 uur Fortuna D4 op bezoek. 
Valto D4 heeft een erg goede wedstrijd laten zien tegen Excelsior D4. Na een moeizaam zaalseizoen 
hebben zij laten zien dat ze daar wel veel van geleerd hebben. Valto had veel kansen en speelde goed 
samen. Er werd met 3-1 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie uit tegen VEO D2 dat afgelopen 
zaterdag met maar liefst 12-3 wist te winnen.  
Valto D5 had niet zo'n beste competitiestart tegen Dijkvogels D3. Het lukte niet om doelpunten te scoren en 
Dijkvogels lukte dat wel. Er werd met 0-4 verloren. Over twee weken spelen jullie uit bij Lynx D1 wat hun 
eerste wedstrijd ook niet wist te winnen.  
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VALTO E1 heeft een goede eerste wedstrijd gespeeld op het veld tegen Fortuna. Het was ook gelijk een 
spannende wedstrijd. De E1 scoorde erg makkelijk uit de counter en hier had Fortuna moeite mee. 
Uiteindelijk werd het 11-11. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij. 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag ook tegen Fortuna. Alleen Fortuna was niet alleen in lengte een 
maatje groter, maar speelden ook slimmer en sneller. De E2 kon lang aanhaken, de ruststand was 5-4, maar 
na rust werden de spelers moe en viel de concentratie weg. Toen walste Fortuna over de E2 heen: 
Eindstand 5-15. Volgende week zijn jullie vrij.   
VALTO E3 moest afgelopen zaterdag aan de bak tegen ODO. Na twee seizoenen bijna elke wedstrijd dik 
winnen, waren de rollen omgedraaid. Het was een pittige wedstrijd waarbij ODO de betere partij was. ODO 
zat veel op de ballijnen en de E3 kon er moeilijk mee omgaan. Maar de E3 gaf niet op en bleef ervoor 
knokken! Een leerzame wedstrijd, waarbij jullie niet hebben opgegeven! Knap gedaan!  
VALTO E4 heeft een prima wedstrijd gespeeld tegen Phoenix. Het begon een beetje stroef maar jullie 
kwamen steeds meer los. Jullie moesten nog wel een beetje wennen buiten, maar wisten uiteindelijk te 
winnen met 9-3! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij. 
 
VALTO F1 speelde de eerste wedstrijd van het veldseizoen tegen Fortuna. De F1 had de smaak weer te 
pakken na twee winstpartijen. Tegen Fortuna ging het gelijk op en uiteindelijk hebben jullie hard gevochten 
en een verdiende winst op zak. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F2 speelde een hele leuke en goede wedstrijd tegen Achilles. Er werd goed en makkelijk 
overgespeeld, omdat de tegenstander een stuk kleiner was waardoor jullie tot veel kansen kwamen. 
Iedereen wist een keer te scoren en omdat het zo makkelijk ging hebben jullie geprobeerd goed te kijken wie 
er nu echt goed vrij stond en de beste kans had. Verdedigend zaten jullie er ook goed bij. Jullie hebben 
terecht gewonnen en zelfs nog even tegen 6 tegenstanders! Super knap! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F3 speelde de eerste wedstrijd tegen Phoenix. Het ging erg gelijk op in de eerste helft, iedereen liep 
goed vrij en jullie hadden goede kansen maar ze gingen er net niet in. Na de rust zette Phoenix een tandje 
bij en maakte jullie wat fouten. Maar de laatste 10 minuten kwamen jullie heel goed terug tot 1 doelpunt 
verschil maar het lukte niet meer om te winnen. Eindstand 7-8. Jammer, maar erg goed gespeeld! 
Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij.  
VALTO F4 speelde uit tegen ONDO. Jullie moesten op gras, dat was even wennen, maar jullie hebben een 
leuke wedstrijd gespeeld en iedereen heeft goed meegedaan! Helaas wel verloren met 12-8. Aanstaande 
zaterdag spelen jullie thuis tegen LYNX. Succes! 
VALTO F5 speelde uit tegen KZ Danaïden in Leiden. Dit was voor dit nieuwe team de allereerste wedstrijd, 
wat natuurlijk erg spannend was. Jullie hebben erg lang 0-1 voor gestaan maar uiteindelijk na een goede 
wedstrijd verloren met 5-1. Jullie hebben een goede eerste wedstrijd gespeeld en de kinderen vonden het 
erg leuk! Goed gedaan!  
 
 
 
 
 

We mogen weer tappen in de feesttent ! 
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. 
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in 
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje 
verdienen, dus geef je op, en help VALTO.  Ouders en andere mensen 
zijn  van ook van  harte welkom, om te helpen  of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band optreden , dus we gaan met ze allen 
mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 18 +zijn. 
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
          Groetjes GJ  

AGENDA VOORJAARSVERGADERING BIJ PRIVA 
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Voorjaarsvergadering. 
 
Deze wordt gehouden op maandag 16 april 2018, bij onze sponsor PRIVA! 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken dat ook de 
ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te 
vertegenwoordigen. 
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1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2017 
3. Plannen en mededelingen van het bestuur 
4. Contributieverhoging 
5. Jubilarissen 
6. Bestuurswisselingen: 

Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Ria Zuidgeest - Solleveld 
Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor: Pascal van Dijk 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid 
(bij voorkeur bij de secretaris). 

7. Rondvraag 
 
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg 
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 
 
Het adres van PRIVA is: Zijlweg 3, De Lier. 
 
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk 

 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te 
fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Zo werd er op A2 en C2 niet ingeschreven. Pierre nam A2 voor zijn rekening en de 
C2 ging een beetje mis. Uiteindelijk heeft Johan die gefloten. 
 
Wedstrijden buiten VALTO 
• Pierre	is ook vaste klant bij onze buur Dijkvogels. Nu hielp hij Dijkvogels 3 ook nog uit de brand	
• Rick en Alex timmeren samen flink aan de weg en mochten vrijdag de finale van Finale Reserve Korfbal 

League fluiten. Dit was Blauw Wit 2 tegen DVO 2. Volgens mij ging Blauw Wit met de overwinning aan 
de haal. 
Afgelopen zaterdag zaten Rick en Alex nog reserve bij het duel Fortuna – PKC. Ze waren niet nodig 
maar ook dit levert streepje voor de club op! 

• Jan is volgens mij naar Purmerend geweest. Hier speelt BEP. Weet verder niet hoe het gegaan is. Vast 
wel goed met zo’n ervaren scheidsrechter. 

• Thijs naar Movado (volgens mij een fusieclub uit Dordrecht). Was nog een groot veld begreep ik van 
Thijs en een prima wedstrijdje. Makkelijke overwinning voor Movado. 

 
Komend weekend 
En eigenlijk moet ik zeggen het weekend van 14/15 april omdat volgende week niet/nauwelijks gespeeld 
wordt vanwege de zaalfinale. 
 
   Scheidsrechter Gastheer 
11:00 ONDO B1 OVVO / De Kroon B1 Jan Korteland  
12:50 VEO B1 IJsselvogels B1 Ruben Kester (Bon, B Bakermans, B) 
13:15 ONDO A1 IJsselvogels A1 Cock Matthijsse  
15:00 Valto 4 De Meervogels 5  (Wim van Dalen) 
16:30 Valto 3 Achilles 3 Jelmer Baljeu (Wim van Dalen) 
zondag 15 april 2018  
13:00 ALO 2 HKV / Ons Eibernest 4 Thijs Dijkstra  
 
Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Wordt meestal pas op maandagavond bekend. 
 
Succes mannen!! 
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   Gastheercoördinator 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: 
6/4 F1 en F2 
13/4 C1 
20/4 D5 
27/4 Koningsdag D4 ( binnen het team bespreken wanneer jullie gaan) 
4/5 D3 
11/5 D2 
18/5 D1 
25/5 C4 
1/6 C3 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
Liefde 
Een	scheidsrechter	uit	Hilvarenbeek	
floot	haar	partijtje	elke	week.	
Ze	deed	dat	met	veel	plezier;	
ook	bij	VALTO	in	De	Lier.	
Tot	ze	voor	de	liefde	bezweek.	
 

Sponsoren gezocht 
Een bekende oproep voor allerlei verenigingen en organisaties. Vaak gaat het om speciale activiteiten. 
Fietsen, wandelen, zwemmen,…en noem maar op. In de zomerperiode kunnen we de zwemsters en 
zwemmers aanmoedigen tijdens 2 km lange zwemtocht door de Lee. Enerzijds de uitdaging en anderzijds 
voor het goede doel: de stichting ALS. Ik heb al diverse verzoeken binnen om de moedige deelnemers te 
sponsoren. Dat ga ik zeker doen. Zwemmen voor het geld voor de ander….een prima keuze. 
Op woensdag 20 juni gaat een grote groep Westlanders de uitdaging aan om de Tourmalet te bedwingen. 
Hardlopend, wandelend of fietsend. Ook hier het doel de bergtop, bij wijze voorzien van een fikse buidel 
geld, te bereiken. TEAM WESTLAND is een begrip. De opbrengst van deze sponsoractiviteit is voor 
onderzoek en nazorg ten behoeve van Oncologie Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft, voor de patiënten 
met de ziekte kanker. Diverse Lierenaars nemen deel en zij vragen de dorpsgenoten om ondersteuning. 
Bij ’t Puntje kan men de heerlijke Kroket Tourmalet kopen. Van elke kroket die daar verkocht wordt, gaat 
€1,50 naar de sponsorpot. Koop de Tourmalet Burger bij slagerij De Bruin en je kunt er niet alleen zeker van 
zijn dat  €0,50 naar de pot gaat, maar ook dat de slager zijn bijdrage nog eens verdubbelt. Grijp je kans, 
want ze zijn het waard om verorberd te worden. Kom je in Naaldwijk dan is het Tourmalet menu bij het 
Grieks Restaurant Plaka een aanrader. Lekker eten en weten dat er geld naar de pot gaat. Er zijn 
wandelaars die op allerlei familiebijeenkomsten een geldbusje neerzetten en het blijkt te werken. Kijk niet 
vreemd op als je ergens zo’n busje ziet staan… het is allemaal voor het goede doel. Op het Oratorium Koor 
De Lier hebben ze ook al een busje langs zien komen en dat was allemaal niet voor niets. Bossen bloemen 
gaan er bij Bloemenzee over de toonbank voor de Tourmalet.  Een steenkoude kofferbakverkoop leverde 
ook al € 300,- op. Er worden Led lampjes, met het TourmaLED logo, verkocht die prima kunnen dienen om 
op te vallen als de duisternis is gevallen. Er werden pannenkoeken gebakken waar hele basisschoolklassen 
van genoten tijdens een gezellig schoolfeest en ook dat schoof geld in het Team Westland laatje. Dio drogist 
De Lier heeft de noodzakelijke EHBO-spullen gesponsord. De Jumbo De Lier zorgt voor flesjes drinken 
(water en energie). Pedicure Kitty gaat ook voor elke behandeling bijdragen aan de pot. Bij de Dommerick 
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wordt gewerkt aan een gezellige avond met muziek en andere activiteiten. Bij de heropening van de 
vernieuwde Vitaminetuin, houdt de Lierenaar in de gaten, zal men ook merken dat Lierenaars gesponsord 
de Tourmalet op willen.  

Een	boekje	met	116	limericks	
door,	voor	en	vaak	over	LIERENAARS	

€	5,	-		per	stuk	
De	opbrengst	is	volledig	bestemd	voor	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te koop bij Bakkies & Boekies, bij Bruna De Lier en bij de kleinkinderen van Frans Voskamp. Dus bij 
 Thijs, Martijn, Wouter, Luca en Tristan.       
 
Korfbalmasterz bij Valto 
Vanaf komend seizoen is het spelregelbewijs verplicht voor alle junioren en senioren van Valto. Dit betekent 
dat iedereen die in de junioren en senioren speelt voor 31 mei zijn spelregelbewijs moet hebben gehaald. De 
volgende spelers hebben hun spelregelbewijs al gehaald!  
Wat teams betreft zien we dat Valto 8 op koers ligt om als eerste team helemaal spelregel-proof te zijn! In 
Valto 3 en Valto 6 zijn helaas nog geen korfbalmasterz te bewonderen. 
We hopen dat iedereen binnenkort zijn spelregelbewijs heeft. Voor vragen kun je mailen met Marije, 
marije.van.dalen@ckv-valto.nl. 
 
Roepnaam	 		 Achternaam	 Behaald	 Team	

Naomi	
	

Grootscholten	 06-01-17	 1	

Frank	 de	 Rijcke	 06-01-17	 1	

Bart	 van	 Leeuwen	 15-03-18	 1	

Nikki	 van	 Spronsen	 31-08-16	 2	

Lisanne	
	

Onck	 11-09-16	 2	

Romee	
	

Valstar	 07-11-16	 2	

Sanne	 de	 Raadt	 06-02-17	 2	

Floris	 van	 Muyen	 15-03-18	 2	

Esmee	
	

Binnendijk	 17-11-16	 4	

Thomas	
	

Ris	 15-03-18	 4	

Frank	
	

Poot	 16-03-18	 5	

Marije	 van	 Dalen	 08-03-18	 7	

Ruud	
	

Stolze	 31-03-18	 7	

Marleen	
	

Slaman	 19-11-17	 8	

Fiona	
	

Rijsdijk	 08-03-18	 8	

Sjors	
	

Jansen	 15-03-18	 8	

Bart	 van	 Muyen	 15-03-18	 8	

Martin	
	

Boekestijn	 19-03-18	 8	

Marco	
	

Stolze	 19-03-18	 8	

Jolanda	
	

Berkhout	 31-03-18	 8	

Maaike	
	

Ridder	 20-11-16	 A1	

Max	
	

Hulsebosch	 21-11-16	 A1	

Stijn	
	

Vrugt	 25-03-18	 A2	
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Rianca	 		 Aarts	 22-03-18	 A3	
 
 
	Team	 Gehaald	 Nog	te	halen	 %	behaald	

Valto	1	 3	 5	 37,5	

Valto	2	 5	 5	 50	

Valto	3	 0	 14	 0	

Valto	4	 2	 11	 15,4	

Valto	5	 1	 11	 8,3	

Valto	6	 0	 11	 0	

Valto	7	 2	 8	 20	

Valto	8	 7	 5	 58,3	

Valto	A1	 2	 9	 18,2	

Valto	A2	 1	 10	 9,1	

Valto	A3	 1	 10	 9,1	
 

ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 20 April 2018 

Op vrijdagochtend 20 april 2018 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan 
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan 
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal 
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een 
grote glimlach op ons veld te zien spelen. 

Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar 
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op 
zoek naar vrijwilligers! 

Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een Valto-hart hebben, wil je: 

• Kleuters begeleiden tijdens de spellen 
•  Een bardienst draaien 
• Helpen bij het opbouwen 
• Dansen tijdens de openings-act 
• Informatietasjes maken en/of uitdelen 
• De wacht houden bij de in-/uitgang  

Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl. 

Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 

Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 

Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag 

 
 



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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Nieuws van de Technische Commissie  
Afgelopen weekend.. 
Valto 1 kreeg KVS 1 wederom op bezoek, uit in Scheveningen werd de 1e wedstrijd van Valto in de 
Overgangsklasse gewonnen met 1 punt verschil en ook deze keer was de wedstrijd erg spannend! Valto liep 
meerdere malen 3 tot 4 doelpunten uit maar KVS kon in de 2e helft dichterbij komen. Uiteindelijk stokte 
zowel Valto als KVS op 21-21 en werden de punten gedeeld. Valto 2 is nog op jacht naar het 2e 
kampioenschap van het jaar en begint die jacht goed door te winnen van Pernix met maar liefst 29-16. Valto 
A1 en KVS A1 hadden veel moeite om te scoren deze zaterdagmiddag, zo stond het na 15 minuten korfbal 
nog 1-0, maar uiteindelijk ging het aan beide kanten lopen. Helaas voor Valto bleek KVS sterker en eindigde 
de wedstrijd in 11-13.  

Schema toptrainers Valto 6 /8 
woensdag	19:15	–	20:15	uur	
21	maart	 V6	
28	maart	 Thom	
4	april	 Laurens	
11	april	 V7	
18	april	 Thom	
25	april	 Laurens	
2	mei	 Meivakantie		
9	mei	 Meivakantie	
16	mei	 Thom	
23	mei	 Laurens	
30	mei	 V8	
	
Korfballen volgend jaar	
Momenteel is de TC al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Daarbij is het belangrijk 
dat we weten hoeveel spelers en dus hoeveel teams we hebben, o.a. vanwege de zaalruimte en dus ook 
trainingstijden.  
Weet je nu al dat je (of je kind) volgend seizoen niet blijft korfballen, dan horen wij dat graag z.s.m. maar 
uiterlijk 30 april via leden@ckv-valto.nl  
Uiteraard hopen wij natuurlijk dat iedereen ook volgend seizoen gezellig blijft korfballen�! 
 
Herhaling berichten 
Valto goes to Korfballeague finale!  
De laatste kaarten voor de Korfbalfinale in de Ziggo Dome staan te koop in de Valto webshop dus schaf ze 
nog snel aan!  
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 

Wedstrijdverslagen 
 
Tevreden gezichten bij VALTO na seizoenshervatting. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de prima oefenwedstrijden van vorige week tegen overgangsklasser ZKV, waar twee attractieve 
wedstrijden op de mat gelegd werden, ging het vandaag weer om de punten. Punten die voor zowel VALTO 
1 als 2 erg belangrijk zijn. Na het kampioenschap in de zaal is VALTO 2 het wel aan zijn stand verplicht om 
dit kunstje op het veld te herhalen. Eenvoudig zal dit allerminst worden, want daarvoor mag de ploeg nu 
geen punten meer morsen en zal er ruim van DES 3 gewonnen moeten worden. Voor de zaalcompetitie 
wisten de youngsters bijna alle wedstrijden vrij eenvoudig te winnen. Alleen de uitwedstrijd bij DES 3 was de 
ploeg niet op schot en werd een 17-14 nederlaag geïncasseerd. VALTO 2 is dit seizoen echter gestart met 
een missie en zal, net als in de zaal, ervoor blijven gaan tot het laatste fluitsignaal geklonken heeft. In de 
zaal konden na de bloedstollende laatste wedstrijd de kurken van de fles. Laten we hopen dat we allemaal 
heel blijven en ook in juni weer de kurken van de flessen kunnen laten knallen.  
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Door huiselijke omstandigheden kwam ik wat vertraagd aan op het sportpark en kreeg nog net in mijn 
ooghoeken mee dat VALTO 2 de ruststand op 16-5 zette. Net als in de uitwedstrijd in september had Pernix 
3 vandaag weer weinig in te brengen en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.  
In de rust even overgestoken naar veld 2 om de slotfase van VALTO C1 mee te pikken. Zij hadden vandaag 
geen kind aan VEO C1 en wisten hun eerste wedstrijd met een ruime 16-6 overwinning af te sluiten. 
Benieuwd of zij deze vorm vast kunnen houden tegen de andere tegenstanders Albatros en Vitesse C1.  
Terug naar veld 1 waar de tweede helft staat te beginnen. Pernix was niet van plan om zich net als in 
september naar de slachtbank te laten leiden en wist direct na de thee de korf te vinden. VALTO 2 was 
echter ook nog scherp en beantwoordde deze treffer met drie doelpunten van Lisanne en Mandy. De gasten 
wisten een strafworp te fiksen, zodat zij nog een beetje in het spoor konden blijven. Toch wist VALTO even 
later via Lisanne en Ruben de voorsprong uit te breiden naar 21-7. Of het door de grote voorsprong kwam, 
weet ik niet maar er brak bij VALTO nu een fase aan waarin er slordig met de kansen werd omgesprongen. 
Ruim tien minuten duurde het voordat Hugo zijn ploeg weer op de rails kreeg. In de tussentijd had Pernix de 
achterstand gehalveerd en leek het er even op dat zij voor een verrassing gingen zorgen. VALTO pakte 
gelukkig de draad weer op en begon met de doelpunten van Thijs, Ron en Nikki weer met het uitbouwen van 
de voorsprong. Ruben en Rick zorgden weer voor een voorsprong van elf bij 26-15 met nog vijf minuten te 
gaan. VALTO was weer lekker op stoom, dus ging het thuispubliek ervan uit dat de dertig wel weer aangetikt 
kon worden. De teller bleef na de strafworp van Pieter en het korte kansje wat Rick erin tikte staan op 29. 
Pernix kwam niet verder dan 16 treffers, dus was het voor hen iets minder erg dan in september.  
Na deze opwarmer was het de beurt aan het vlaggenschip om het op te nemen tegen KVS/Maritiem 1, ook 
wel de super vissen genoemd. Zij hebben, in tegenstelling tot VALTO een prima zaalseizoen gedraaid. Met 
maar één puntje verschil hebben zij het kampioenschap aan hun neus voorbij zien gaan in de 
overgangsklasse C. VALTO was dus gewaarschuwd om scherp aan de wedstrijd starten. Onder leiding van 
scheidsrechter van Alphen met assistentie van de heer Kolmus pakte VALTO direct de spreekwoordelijke 
koe bij de horens. Binnen twee minuten hadden Iris en Bart ons op een 2-0 voorsprong gezet. Het andere 
vak wist helaas minder gemakkelijk de korf te vinden en kon KVS de achterstand vier minuten later weer 
gelijktrekken. Weer waren het Iris en Bart die binnen enkele minuten weer voor de voorsprong zorgden en 
had KVS niet direct zijn antwoord klaar. Naomi zorgde voor het eerste gaatje van drie en hield ons 
vlaggenschip het initiatief. Halverwege de eerste helft stond er na de treffers van Zané en Frank zomaar een 
7-2 voorsprong op het bord en nam KVS de eerste time out. De puntjes werden duidelijk op de “i” gezet, 
want binnen twee minuten was de voorsprong geslonken tot 7-4. Niet veel later kregen de gasten door twee 
erg gemakkelijk gegeven strafworpen weer aansluiting bij 7-6. Frank voorkwam dat KVS langszij kon komen 
door van dichtbij raak te schieten. KVS bleef nu echter aangehaakt en zorgde in de volgende aanval weer 
voor de aansluiting. Het bleef tot de thee billen knijpen voor het VALTO publiek. Beide ploegen zouden om 
en om scoren, zodat door de treffers van Frank en Zané de ruststand op 11-9 uit kwam.  
Een prima pot voor ons vlaggenschip tot nu toe, maar zonde dat de voorsprong van vijf intussen geslonken 
was naar twee. Zoals verwacht kwamen de gasten scherp uit de kleedkamer en wisten in hun eerste aanval 
weer de aansluitingstreffer te scoren. Ook VALTO had blijkbaar een prima theepauze achter de rug, want zij 
namen met de treffers van Frank, Naomi en Kevin weer een voorsprong van vier bij 14-10. Groter zouden de 
gasten het echter niet meer laten worden. Maaike was de laatste VALTO dame die op het score formulier 
kwam te staan door er 15-11 van te maken. Er moest echter nog twintig minuten gespeeld worden, dus 
“even uitspelen” was er nog niet bij. De gasten gingen met wat tactische wissels aan een slotoffensief 
beginnen en hadden vijf minuten later toch weer de aansluiting bij 15-14. Bart zorgde weer even voor wat 
lucht, maar al snel wisten de gasten weer de aansluiting te maken. Deze keer was het gelijk erop en erover 
voor de supervissen en kwamen zij voor het eerst op voorsprong. Frank wist deze achterstand met een 
toegekende strafworp op Maaike weer recht te zetten. De gasten kwamen nu echter in een flow en namen 
wederom een voorsprong. Met nog tien minuten op de klok was daar het eerste gaatje voor de gasten, maar 
dit werd binnen een minuut weer gedicht door Iris en Frank. Nog negen minuten te gaan dus, waarin nu 
beide ploegen nog voor de winst zouden gaan. VALTO kwam dankzij Naomi weer op voorsprong, maar de 
doelpunten werden schaars in de slotfase door het strakke verdedigen van beide ploegen. De gelijkmaker 
viel weer binnen, maar de dames van VALTO zouden hun ploeg vandaag in de wedstrijd houden. Zo ook nu 
weer met de doorloop van Iris, die ons weer op voorsprong zette. Ook nu werd even later weer de 
gelijkmaker binnen geschoten en zou er een bloedstollende laatste minuut aanbreken. Met Ron op de plaats 
van Laurens wilde Marrien proberen om in de laatste minuut de volle buit uit het vuur te slepen. Deze werd 
echter niet slim uitgespeeld, waardoor KVS ook nog een aanval te spelen kreeg. Het Lierse publiek had het 
intussen niet meer en vreesden het ergste, maar het eerste schot werd afgevangen door Bart en was het 
gevaar geweken. De bal kwam helaas niet meer in het aanvalsvak, omdat de gasten met hand en tand 
voorkwamen dat de bal het vak uit kwam. Na het eindsignaal van scheidsrechter van Alphen kon iedereen 
opgelucht ademhalen. Uiteindelijk mogen we tevreden zijn met de puntendeling door de 21-21 eindstand. Er 
is in ieder geval wel gebleken dat VALTO dit niveau aankan, maar de tegenstander vandaag helaas terug in 
de wedstrijd laat komen. Dit is natuurlijk ook de kwaliteit van de Scheveningers die zich niet zomaar 
gewonnen geven. Met de twee spitsen Youri Nadorp en Pieter Redelijkheid binnen de ploeg beschikken zij 
over scherpschutters die je niet in een flow moet laten komen. Dit lukte bij vlagen, maar helaas waren er ook 
fasen dat de ene na de andere bal door hen werd binnen geschoten. Hoewel we er niet echt veel mee 
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opschieten, zijn de andere uitslagen in de poule gelukkig wel een beetje als verwacht. CKV Nieuwerkerk 
pakt met een ruime overwinning op Sporting Trigon de koppositie samen met SKF, wat in Harderwijk gelijk 
speelde tegen Unitas/Perspectief. KV Swift ging versterkt met de van KZ terug gekeerde Naomi Zuidweg op 
bezoek bij Fiks in Oegstgeest. Dit schijnt een nogal pittige wedstrijd geweest te zijn, waarin de Zeeuwse 
formatie uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken en afstand neemt van de onderste plaatsen. Fiks is 
ook de volgende tegenstander voor ons vlaggenschip, waar we in september onze tweede overwinning op 
behaalden. Laten we 14 april dus in grote getalen ons vlaggenschip gaan aanmoedigen in Oegstgeest, 
zodat ook nu de punten gepakt gaan worden.  
Volgende week zijn er geen wedstrijden in verband met de ontknoping van de korfballeague in de Ziggo 
dome. Hier zullen weer veel VALTO’ers naar toe gaan om dit spektakel bij te wonen.  
We zien elkaar hopelijk in Oegstgeest, Arno van Leeuwen. 
 
Valto C4 
C4 speelde de eerste echte wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Refleks C2 in Rijswijk. 
Droog weer, net niet koud, kortom prima korfbalweer voor spelers, ouders en coaches. 
Met twee invallers, Lucas en Daan uit de D3 moest het wel lukken dachten we. 
Maar het lukte niet. Vrijlopen lukte niet altijd goed genoeg, het zat soms ook tegen met ballen die net over de 
korf vlogen. 
En Refleks scoorde af en toe wel, en tekende daarmee voor een 6-1 overwinning. Jammer voor ons, er had 
vast meer in gezeten. 
Invallers: hartelijk dank! 
  
Groeten Pascal 
	
Fortuna E5 - Valto E2 
Vandaag waren we op bezoek bij Fortuna voor de eerste wedstrijd op het veld. 
Fortuna was meteen goed op dreef. Binnen een minuut hadden ze al gescoord. 
Gelukkig zorgde Deon al vlug voor de gelijkmaker. 
Fortuna wist de stand al snel op 4-1 te brengen. Valto liet het hier niet bij zitten en zorgde door 2 doelpunten 
van Deon en 1 voor Anouk weer voor gelijk spel. 4-4! 
Helaas was dit niet van lange duur, want Fortuna bleek uiteindelijk toch te sterk. 
Met nog 1 doelpunt van Deon zijn we uiteindelijk geëindigd op 15-5. 
Helaas! Jullie hebben wel keihard gewerkt en ontzettend goed jullie best gedaan! Volgende keer beter. 
Lars en Michelle 
	
Valto E3- Ondo E6 (vorige week) 
De eerste buitenwedstrijd weer! Een oefenwedstrijd tegen Ondo. 
Bram, nieuw in het team, speelde zijn eerste wedstijd mee!  
Lekker gespeeld, al waren ze niet zo fel als anders.  
Het werd 2-4 jammer genoeg. En 7 tegen 7 strafworpen. 
 
Fortuna  F2-Valto F1 
Na een succesvolle oefenwedstrijd vorige week tegen ODO F1 met 13-2 had Valto F1 heel veel zin in het 
nieuwe veldseizoen. Zaterdag vroeg in de ochtend gingen wij met enige spanning , maar met heel veel zin 
naar de Schoenmakerstraat in Delft om Fortuna te ontmoeten. Na de oefenwedstrijd van vorige week, werd 
dit onze eerste veldwedstrijd in 2018.  Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas hebben al eerder kennis gemaakt met 
Fortuna en hebben deze korfbalvereniging als zeer serieus en gedreven ervaren.  Na de aankomst in Delft 
gaven onze gedreven coaches Mandy en Elise de warming-up en zij vertelden de spelers weer de 
benodigde tips en tactieken.  
De wedstrijd begon al redelijk snel met een achterstand van 2-0, maar Valto liet zich absoluut niet in een 
hoek drukken en nam revanche en al snel werd het 2-2.  Alles was dus nog mogelijk. Maar, Fortuna kwam 
weer op voorsprong. Het verschil was op een gegeven moment 3 punten in het voordeel voor Fortuna en er 
kwam dus van onze kant een superspeler in het veld.  Dat was gelukkig maar van korte duur, want de 
superspeler scoorde snel en vanaf dat moment kregen de spelers van Valto meer zelfvertrouwen.   
Tijdens de rust brachten Mandy en Elise de groep bij elkaar, allen waren net als in iedere wedstrijd 
enthousiast en natuurlijk heel gretig om te gaan winnen. Ze begonnen na de rust weer vol goede moed en 
het samenspel van voor de rust werd voortgezet. De spelers waren heel gedreven en dat was mooi om te 
zien ! En Valto scoorde een aantal hele mooie punten, vlak voor het einde was de stand 7-9, in de laatste 
minuut scoorde Fortuna nog en de wedstrijd eindigde in een stand van 8-9 voor Valto ! Het was een hele 
spannende wedstrijd ! Super ! Geweldig !! Complimenten voor Mandy, Elise en onze 5 jonge kanjers uit De 
Lier. Nu op naar de nieuwe tegenstander. Zaterdag 14 april ontmoeten wij Weidevogels F1 in De Lier. Wij 
zijn er klaar voor !  
Groetjes van Bas en Ellen 
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CKV VALTO gaat naar de Korfbalfinale! 

 
 

 
 
Al jarenlang gaan er een hoop teams van VALTO naar eerst de Ahoy en later Ziggo Dome voor de finale van 
de korfballeague! Ook dit jaar gaan we gezellig met zoveel mogelijk VALTO’ers richting Amsterdam voor de 
finale. Dit jaar gaan er 3 kampioenenteams richting Amsterdam en hebben we ook nog genoeg kaartjes voor 
de rest van de VALTO helden en heldinnen.  
Kaartjes kopen kan via http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/ maar wees er snel bij want we 
hebben maar een gelimiteerd aantal!  
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De volgende teams gaan al mee: 
 
Team Aantal 
Valto B2 8 
Valto C1 9 
Valto D1 9 
Totaal 26 
 
 
Daarnaast hebben de volgende mensen zich al opgegeven door een Korfbalfinaleticket te kopen in 
de webshop: http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/.  
 
Naam Aantal 
Marije van Dalen 2 
Marco Stolze 1 
Fiona Rijsdijk 2 
Claudia Groen 4 
Daniël Verbaan 2 
Pieter van Muijen 1 
Luca Hagemans 2 
Jan Jaap Elenbaas (Finne bij D1) 1 
Tessa van Dijk 2 
Joke Van Oudheusden 3 
Thijs Dijkstra 3 
Bart Versteegen 2 
Sjors Van Dijk 1 
Bas Ridder 1 
Laura Eijk 1 
Ilse Slaman, Jolijn van Eendenburg, Sanne van Oudheusden 3 
Luca Hagemans 2 
Máté Ridder 1 
Fabian de Jong 1 
Rianca Aarts 2 
Jimmy van der Meer 1 
Wietske van der Meer (Brecht bij D1) 3 
Totaal 41 

 
Er zijn dus nog 8 kaarten over (op het moment van schrijven). Ga snel naar de webshop en koop je kaartjes. 
 
We kijken nog of we een bus kunnen regelen voor 10,00 of 12,50 euro. Dit weten we dinsdag en laten we 
dan ook aan iedereen weten. 

 



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




