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Belegen 
 
Jong + oud = goud. Een mooie slogan van de afgelopen College Tour die eens in de zoveel tijd wordt 
georganiseerd door de Bestuurdersbank. Een initiatief waarbij bestuurders van verenigingen en andere 
instellingen kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen delen met andere bestuurders, aan de hand van 
een bepaald thema. Deze keer ging het dus over jong en oud, waarbij de verdeling in de besturen al snel 
duidelijk werd bij binnenkomst. Ik schat in dat een kwart van de zaal jong was (40-) en het overige deel op 
zijn minst belegen (40+), of zoals iemand goed zei: ervaren. En dat is niet de goede ontwikkeling. Besturen 
zijn naarstig op zoek naar verjonging, alleen vind die mensen maar eens. 
 
Ik zat in het midden, qua leeftijd, maar mocht nog nét bij de jonkies aanschuiven. Tijdens de bijeenkomst 
werden zowel jonge als de meer ervaren bestuurders aan het woord gelaten en samen met de reacties uit 
de zaal bleek dat er aan beide kanten veel positieve kenmerken zitten. Natuurlijk zijn er de vooroordelen 
over en weer, maar het was goed om te zien wat vooral een mix van jong en oud zou kunnen betekenen. 
Jong zit vol ideeën, energie, gaan met hun tijd mee, etc. Oud heeft bij alles al een keer meegemaakt, zit vol 
ervaring, hebben een groot netwerk, etc. 
 
In het bestuur zitten we misschien wat aan de jonge kant in vergelijking met de gemiddelde leeftijd van 
bestuursleden in Nederland, maar binnen onze club in het algemeen, zijn beide groepen ruimschoots 
aanwezig. Korfbal is dan ook een sport waar je lang door kunt gaan, zolang het lichaam meewerkt. En mocht 
je nu geen echte korfballer zijn of het iets rustiger aan willen doen, is er altijd nog Fit&Fun of de wandelclub. 
En alle leden, maar ook de ouders, supporters en andere betrokkenen zijn ook belangrijk als kader. Want 
zonder kader, draait de vereniging niet. En daarbij is het maar wat fijn om de mix van jong, belegen en oud 
te hebben. Een mix van nieuwe ideeën en het netwerk om ze waar te maken. Een mix van frisse energie en 
de ervaring om het aan de juiste dingen te besteden. En zo kun je nog wel even doorgaan. 
 
Vanavond houden we de Algemene Ledenvergadering, editie voorjaar. We hopen op een grote en gemixte 
opkomst! We nemen jullie mee in enkele zaken die spelen binnen de club. We hebben een wisseling in het 
bestuur, waarmee we de goede mix behouden. We zetten enkele ervaren leden in het zonnetje. We laten 
jullie ook iets nieuws zien. En we zijn weer te gast in het mooie gebouw van sponsor PRIVA. Alle leden en 
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom op Zijlweg 3 in De Lier. 
 
Namens het bestuur, 
Jullie nog nét niet belegen voorzitter, 
 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 21 april 2018 
 
15:30 VALTO 1 - Sporting Trigon 1 Ron Ringma Sportpark De Zwet 

14:00 VALTO 2 - DES (D) 3 Hans Straathof Sportpark De Zwet 

14:00 DES (D) 4 - VALTO 3 Gijsbert de Rooij Sportpark Biesland 

17:00 KVS/Maritiem 6 - VALTO 4  Cas van Dijkpark 

17:00 VALTO 5 - KCC/SO natural 6  Sportpark De Zwet 

16:15 VALTO 6 - Achilles (Hg) 7 Kees Verkade Sportpark De Zwet 

17:45 VALTO 7 - Avanti/Flexcom 10 Jesper Valstar Sportpark De Zwet 

17:15 Avanti/Flexcom 12 - VALTO 8  Sportpark De Groene Wijdte 

12:30 VALTO A1 - HKV/Ons Eibernest A1 Otto-Jan Leeverink Sportpark De Zwet 

13:30 KVS/Maritiem A3 - VALTO A3  Cas van Dijkpark 

11:15 VALTO B1 - Weidevogels B1 Corne Pronk Sportpark De Zwet 

12:45 Pernix B1 - VALTO B2  Merenwijk 

15:00 VALTO B3 - Avanti/Flexcom B3 Ruud Stolze Sportpark De Zwet 

13:00 VALTO C1 - Albatros C1  Sportpark De Zwet 

12:00 VALTO C2 - VEO C2  Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO C3 - KVS/Maritiem C2 Joost van Dalen Sportpark De Zwet 

10:00 Weidevogels C2 - VALTO C4  Sportcomplex Merenveld 

14:00 VALTO D1 - Maassluis D1 Jaap van Vliet Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO D2 - Fortuna/Delta Logistiek D3 Inge van Dalen Sportpark De Zwet 

10:15 Achilles (Hg) D2 - VALTO D3  Pomonaplein 

09:00 VALTO D4 - VEO D2 Wouter Dijkstra Sportpark De Zwet 

11:15 GKV (H) D1 - VALTO D5  Bezuidenhoutseweg Haag 

09:00 VALTO E1 - Avanti/Flexcom E2 Jan Pieter Vermeer Sportpark De Zwet 

10:00 Avanti/Flexcom E3 - VALTO E2  Sportpark De Groene Wijdte 

09:00 VALTO E3 - ONDO (G) E3 Iris Lagerwerf Sportpark De Zwet 

11:30 ONDO (G) E6 - VALTO E4  Juliana Sportpark 

10:00 VALTO F1 - Dijkvogels F1 Hellen Korteland Sportpark De Zwet 

10:00 Die Haghe F2 - VALTO F2 Rowena Lazarom Baambruggestraat 10 

10:30 ONDO (G) F2 - VALTO F3  Juliana Sportpark 

11:30 LYNX F1 - VALTO F4  Sportpark Boswijk 

10:00 VALTO F5 - Avanti/Flexcom F4 Myrte Sevinga Sportpark De Zwet 

 
Opstellingen 21 april 2018 
 
VALTO 1 en VALTO 2 in onderling overleg 
 
VALTO 3: Uit, Des 4 (14.00). Vertrek 13.00 uur 
Heren: Frank, Kees, Niels, Roland, Rob, Ruben 
Dames: Antoinette, Denise, Lisa, Petra, Sharon 
 
VALTO 4: Uit, KVS 6 (17.00). Vertrek 15.45 uur 
Heren: Thomas, Steven, Ruben K, Alex, Twan B (?) 
Dames: Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Dame A2 (?) 
 
VALTO 5: Thuis, KCC 6 (17.00). Aanwezig 16.15 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Mark, Michiel 
Dames: Anna, Annemiek, Esther, Ilse, Hellen, Mellanie 
 
VALTO 6: Thuis, Achilles & (16.15) Aanwezig 15.30 uur 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick, Vincent 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Aileen 
 
VALTO 7: Thuis, Avanti 10 (17.45) Aanwezig 17.00 uur 
Heren:  Bo, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter 
Dames: Marije, Nathalie, Petra, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 8: Uit, Avanti 12 (17.15) Vertrek 16.00 uur 
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, Peter, Sjors 
Dames: Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, reserve dame 
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Uitslagen zaterdag 14 april 2018 
 
Fiks 1 - VALTO 1 18 - 11 
Velocitas 3 - VALTO 2 15 - 26 
VALTO 3 - Achilles 3 20 - 20 
VALTO 4 - Meervogels 5 22 - 11 
Erasmus 2 - VALTO 5 19 - 15 
VALTO 6 - Avanti 8 13 - 12 
VALTO 7 - Weidevogels 5 7 - 13 
VALTO 8 - Excelsior  8 14 - 15 
Achilles  A1 - VALTO A1 24 - 13 
KCC A3 - VALTO A2 8 - 8 
VALTO A3 - Phoenix A2 10 - 9 
KOAG B2 - VALTO B1 10 - 16 
VALTO B2 - Phoenix B1 8 - 13 
Fortuna B4 - VALTO B3 10 - 10 
VALTO C3 - Avanti C3 6 - 8 

VALTO C4 - GKV (H) C2 7 - 13 
KOAG D1 - VALTO D1 12 - 5 
Avanti D4 - VALTO D2 7 - 6 
Excelsior D3 - VALTO D3 7 - 6 
DES (D) D2 - VALTO D4 6 - 5 
LYNX D1 - VALTO D5 7 - 5 
Excelsior (D) E1 - VALTO E1 21 - 16 
VALTO E2 - Maassluis E2 3 - 11 
Fortuna E3 - VALTO E3 21 - 4 
Weidevogels E3 - VALTO E4 4 - 6 
VALTO F1 - Weidevogels F1 10 - 3 
VALTO F2 - Fortuna F3 10 - 6 
Avanti F1 - VALTO F3 8 - 14 
VALTO F4 - Refleks F2 5 - 16 
VALTO F5 - Die Haghe F3 8 - 1 

 
 
 
 
Nabeschouwingen TC 
VALTO 1 trok naar Oegstgeest om de degens te kruisen met Fiks, dat redelijk hoog mee doet. In hoeverre 
de ondergrond waar de ploeg uit Oegstgeest op speelt daar mede verantwoordelijk voor is, zullen we nooit 
weten. Feit is echter dat de ploeg als één van de weinige verenigingen op dit niveau in Nederland nog op 
natuurgras speelt. VALTO wist dit echter al ruim van te voren en heeft deze week op het gras van de buren 
uit Maasdijk haar trainingen afgewerkt. Het leek echter of het Maasdijkse gras anders was dan dat van Fiks, 
want VALTO heeft geen minuut in de wedstrijd gezeten. Vanaf het begin van de wedstrijd was het Fiks dat 
het natuurgras opvrat en VALTO dat er achteraan liep. Een alleszeggende 9-4 ruststand tot gevolg. 
Ook na de thee was het Fiks dat de klok sloeg. Via 13-5 liep Fiks uit naar een zege van 18-11. Een 
dramatisch resultaat voor de Lierse ploeg, die nu toch naar beneden moet gaan kijken. Volgende week kan 
men hele goede zaken doen door hekkensluiter Sporting Trigon te verslaan. Gebeurt dit, dan raakt de 
laatste plaats verder uit zicht en kan het vizier gericht worden op het behalen van een veilige 6e plaats.  
VALTO 2 heeft maar één doel dit veldseizoen. Na het kampioenschap in de zaal (in de 1e klasse), moet 
ditzelfde bereikt worden op het veld in de 2e klasse. Afgelopen zaterdag moest er daarom wederom 
gewonnen worden, dit maal van Velocitas 3. Dat het eigenlijk maar om één wedstrijd gaat dit veldseizoen, 
bleek ook in Leiderdorp weer. Velocitas kon het VALTO niet lastig genoeg maken en de 16-25 overwinning 
verteld het verhaal van de wedstrijd. VALTO was simpelweg een klasse beter. Volgende week moet het dan 
gaan gebeuren, dan komt concurrent DES naar De Lier. VALTO verloor voor de zaal met 3 punten verschil 
in Delft en zal nu dus met minimaal 4 doelpunten verschil moeten winnen om alles in eigen hand te krijgen. 
Zeker niet onmogelijk, maar dan zal de ploeg zich beter moeten presenteren dan men deed in Delft.  
VALTO 3 sloot de korfbaldag in De Lier af met een wedstrijd tegen Achilles 3. Een prima ploeg; beide 
ploegen maakten er onder een zacht zonnetje een erg leuke wedstrijd van. De wedstrijd ging 70 minuten 
lang gelijk op. Beide ploegen scoorden redelijk afwisselend, maar het was toch VALTO dat de overhand leek 
te hebben. Twee minuten voor tijd stond de ploeg nog met 20-18 voor, maar door een afstandstreffer en een 
vrije bal 10 seconden voor tijd lukte het Achilles toch nog om een punt uit het vuur te slepen. Zeker geen 
slecht resultaat voor het 3e, maar er had zeker een overwinning in gezeten.  
VALTO 4 verloor vorige week midweeks van  DES en wilde dus afgelopen zaterdag revanche pakken tegen 
nummer 2 Meervogels. Dit lukte zeer overtuigend. Het deed vermoeden of het vierde niet op de plek hoort 
waar ze nu staan, want ze speelden nummer 2 Meervogels compleet van de mat. De 22-11 overwinning was 
niet alleen overtuigend, het is ook meteen de vraag waartoe dit vierde allemaal nog meer in staat is.   
VALTO 5 had alvast een voorschot kunnen nemen op de titel. Dan had het wel moeten winnen bij 
concurrent Erasmus 2. De jeugdige studenten lieten zich echter niet verslaan en waren vanaf minuut 1 
bovenliggend. Het vijfde kon hier niet voldoende tegenover zetten en begon pas te laat met korfballen. De 
19-15 nederlaag zorgt er gelukkig nog wel voor dat het onderling resultaat nog in het voordeel van VALTO 
is. Volgende week staat er weer een kraker op het programma voor het 5e, dan komt nummer 3 KCC op 
bezoek.  
VALTO 6 speelde thuis tegen Avanti 8. Avanti had de eerste wedstrijd in de voorjaarspoule gewonnen, 
VALTO ging 2 weken geleden met een nederlaag het veld af. Het zesde wilde zich dit echter niet weer laten 
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gebeuren, waardoor er een heel erg spannende wedstrijd ontstond. Het zesde bleef steeds aan de goede 
kant van de score en ook aan het einde van de rit was dit het geval: 13-12. 
VALTO 7 is na twee wedstrijden nog altijd puntloos. Weidevogels was op bezoek in De Lier te sterk voor de 
oranjehemden. VALTO kwam maar tot 7 treffers en dan wordt het lastig om een wedstrijd te winnen. 
Verdedigend zat het wel goed, Weidevogels wist te mand ook maar 13 keer te doorboren, maar dit was dus 
wel genoeg voor een 7-13 overwinning voor de ploeg uit Bleiswijk.  
VALTO 8 speelde een erg spannende wedstrijd tegen het achtste team van het Delftse Excelsior. Een 
wedstrijd waarbij er geen millimeter ruimte zat tussen de beide ploegen, werd uiteindelijk toch gewonnen 
door de ploeg uit Delft. De 14-15 nederlaag geeft het achtste echter wel vertrouwen dat er punten te halen 
vallen in deze poule.  
 
VALTO A1 speelde uit tegen Achilles A1. In de thuiswedstrijd kon VALTO aardig bijblijven en werd er 
uiteindelijk met 18-22 verloren. Maar Achilles heeft een goed zaalseizoen gedraaid, waarin ze kampioen 
werden en daarmee promotie naar de hoofdklasse binnen haalde. Dat was nu duidelijk terug te zien in het 
veld, want VALTO had weinig in te brengen, er werd met 24-13 verloren. A.s. zaterdag staat de 
thuiswedstrijd tegen koploper HKV A1 op het programma. Uit werd er met 20-17 verloren, maar ook HKV 
heeft een succesvol zaalseizoen achter de rug en wel in de hoofdklasse, dus VALTO kan aan de bak. 
VALTO A2 speelde uit tegen KCC A3. Thuis werd er met 11-14 van dit team verloren. Er werd gespeeld op 
een groot veld, wat het spel niet altijd tegen goede kwam. Dit was met name in de matige scores (van beide 
teams) terug te zien. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar halverwege de tweede helft wist de A2 een 
gaatje te slaan. Helaas lukte het niet om de voorsprong vast te houden en wist KCC in de laatste minuut nog 
langszij te komen, 8-8, waar een overwinning eigenlijk wel terecht geweest was. A.s. zaterdag is de A2 vrij. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Phoenix A2. Beide ploegen hadden hun eerste wedstrijd verloren. De 
wedstrijd ging gelijk op en het bleef tot het eind spannend wie er met de punten vandoor zou gaan. Gelukkig 
wist de A3 aan het langste eind te trekken en met een nipte overwinning, 10-9, de wedstrijd te beslissen. 
A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen KVS A3. KVS wist haar eerste wedstrijd ook nipt van Phoenix te winnen, 
dus ook dit zou wel weer eens spannend kunnen worden. 
 
VALTO B1 speelde uit tegen KOAG B2. De B1 wist al snel een gaatje te slaan, maar KOAG knokte zich 
weer terug in de wedstrijd, 8-8. Dit was voor de B1 het signaal om weer even aan te zetten en dat leverde 
gelijk weer een voorsprong op en die werd niet meer uit handen gegeven, einduitslag: 10-16. A.s. zaterdag 
speelt de B1 thuis tegen de derde (en laatste) tegenstander uit de poule: Weidevogels B1. In de zaal werd 
hier al twee keer (ruim) van gewonnen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. Voor de zaal en in de zaal werd er ook al tegen dit team 
gespeeld, dus dit was de 5e keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden. In eerdere wedstrijden wist 
VALTO twee keer nipt te winnen en Phoenix won de andere twee wedstrijden wat ruimer. Ook dit keer was 
Phoenix weer wat sterker en werd er met 8-13 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen koploper Pernix 
B1, die haar eerste twee wedstrijden wist te winnen. 
VALTO B3 speelde uit tegen Fortuna B4. In de zaal stonden beide ploegen ook twee keer tegenover elkaar 
en beide ploegen wisten een keer nipt te winnen, dus de ploegen waren aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook 
wel weer in deze wedstrijd, want het ging gelijk op. Uiteindelijk werden dit keer de punten gedeeld en 
eindigde de wedstrijd in een gelijkspel, 10-10. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Avanti B3.    
 
VALTO C1 speelde deze zaterdag niet. Door afwezigen, geblesseerden en zieken konden we	geen team op 
de been krijgen. De wedstrijd tegen Vitesse wordt waarschijnlijk verzet naar dinsdag 15 mei. Komende 
zaterdag komt Albatros op bezoek. Deze tegenstander kennen we nog van het NK. In de finalewedstrijd om 
te 3e wedstrijd wist VALTO in de verlenging aan het langste eind te trekken door met 10-9 te winnen. Op 
papier zijn VALTO en Albatros de kampioenskandidaten in deze poule. Zaterdag zal VALTO dan ook zijn 
beste beentje voor moeten zetten en deze wedstrijd moeten winnen op weg naar weer een kampioenschap. 
VALTO C2 speelde ook zaterdag jl niet om dezelfde reden als de C1. De wedstrijd tegen Fiks wordt 
donderdag a.s. ingehaald. Fiks heeft haar eerste wedstrijd flink gewonnen waar VALTO het net niet redde. 
Zaak dus om scherp te beginnen aan deze wedstrijd. Zaterdag speelt de C2 tegen VEO C2, een bekende 
tegenstander uit de zaal. Toen werd er twee keer met gemak gewonnen en dat is dus ook het plan voor a.s. 
zaterdag! 
VALTO C3 kreeg Avanti C3 op bezoek. Een wedstrijd waarin de C3 het net niet redde. Er werd met 6-8 
verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen KVS C2 wat ook met 2 doelpunten verschil verloor van 
Avanti. Hier liggen dus zeker kansen. 
VALTO C4 speelde thuis tegen GKV C2. De C4 speelde een goede wedstrijd en wist in de 1e helft ook goed 
bij te blijven. GKV had echter een paar spelers die erg makkelijk scoorden en daar maakte ze in de 2e helft 
goed gebruik van. Er werd met 7-13 verloren. Jammer, want 7 doelpunten scoren is echt heel prima, maar 
de tegenstander was gewoon iets beter. Zaterdag gaan jullie op bezoek bij Weidevogels C2 die 1x heeft 
gewonnen en 1x heeft verloren tot nu toe. Eens kijken of we daar punten mee kunnen nemen! 
 
VALTO D1 ging op bezoek bij KOAG, een bekende tegenstander uit de zaal. Helaas kwam VALTO er niet 
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aan te pas deze zaterdag en werd er met 12-5 verloren. Komende zaterdag komt Maassluis D1 op bezoek. 
In de zaal hebben jullie hier een oefenwedstrijd tegen gespeeld en toen waren jullie erg aan elkaar gewaagd. 
Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden. 
VALTO D2 had een wedstrijdje op gras, uit bij Avanti D4. Hier een spannende pot waarbij Avanti helaas aan 
het langste eind trok. Er werd met 7-6 verloren. Komende zaterdag komt Fortuna D3 op bezoek die na 3 
wedstrijden spelen op 2 punten staan. 
VALTO D3 speelde uit bij Excelsior D3. VALTO was de betere ploeg maar het lukte niet om te scoren. Bij 
Excelsior lukt dit wel en dan wint toch echt de ploeg die het meeste scoort. In dit geval was dat Excelsior met 
7-6. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Achilles D2 die tot nu toe 1x wisten te winnen en 1x 
verloren. 
VALTO D4 had ook een dag van net niet. Er werd uit gespeeld bij DES D2 en aan de uitslag te zien moet 
dat een spannende wedstrijd geweest zijn. Het werd helaas 6-5 in het voordeel van DES. Komende zaterdag 
komt VEO D2 op bezoek waar uit al dik van werd verloren.  
VALTO D5 ging naar Ypenburg om tegen Lynx D1 te spelen. Eenmaal daar aangekomen leek de D5 alles 
wat geleerd was, vergeten te zijn. Er werd een slechte 1e helft gespeeld. In de rust ging de knop om en in de 
2e helft vocht VALTO zich terug in de wedstrijd. Helaas te laat voor de winst, maar de schade bleef beperkt 
tot een 7-5 verlies. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij GKV dat tot nu toe 1 wedstrijd won en 1 
wedstrijd verloor. 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior. Jullie speelden samen een goede wedstrijd. Aan 
het begin moesten jullie nog een beetje wakker worden, maar jullie pakten het al snel goed op en draaiden 
mooie aanvallen. Er werden veel doelpunten gescoord, maar verdedigend was het iets minder waardoor 
jullie veel doorlieten. Eindstand 21-16. Een prima wedstrijd gespeeld alleen net te veel doorgelaten. 
Volgende week beter! Dan spelen jullie thuis tegen Avanti. Succes! 
VALTO E2 speelde tegen Maassluis. De eerste helft konden jullie goed mee (3-5 met rust). Na rust viel 
helaas de concentratie weg en werden jullie een beetje moe. De tegenstander had hier geen last van, want 
bij hen vlogen de doelpunten erin. Eindstand 3-11. Volgende week spelen jullie tegen Avanti. Hopelijk weten 
jullie dan te winnen.  
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna E3. Deze tegenstander was helaas een maatje te 
groot voor jullie. Jullie wisten niet te winnen. Volgende week spelen jullie thuis tegen ONDO. Hopelijk weten 
jullie de punten dan in De Lier te houden. Zet ‘m op! 
VALTO E4 speelde een goede wedstrijd tegen Weidevogels. Het ging gelijk op, maar uiteindelijk wisten jullie 
toch net twee doelpuntjes meer te scoren als de tegenstander. Eindstand 4-6. Goed werk! Aanstaande 
zaterdag spelen jullie tegen ONDO. Hopelijk weten jullie dan weer te winnen! Kom op! 
 
VALTO F1 kwam goed uit de startblokken tegen Weidevogels. Jullie stonden al snel op een 2-0 voorsprong. 
Jullie waren fel en gingen er met z’n allen voor! Zelfs toen de tegenstander een superspeler in mocht 
brengen bleven jullie goed overspelen en scoren. Eindstand 10-3. Knap gedaan! Volgende week spelen 
jullie thuis tegen Dijkvogels. Succes! 
VALTO F2 heeft afgelopen zaterdag een leuke wedstrijd gespeeld tegen Fortuna. Er werd goed 
overgespeeld en vrijgelopen. Jullie kregen heel veel kansen. In het begin bleef Fortuna nog aardig mee 
scoren, maar uiteindelijk speelden de tegenstander een groot deel van de wedstrijd met een superspeler. Er 
werd lekker onderschept en daardoor kregen jullie veel kansen. Verdedigend stonden jullie soms niet 
helemaal op te letten, omdat jullie iets te fanatiek bezig waren met het onderscheppen van de bal. Maar jullie 
hebben het erg goed gedaan, veel plezier gemaakt en iedereen heeft gescoord!! Aanstaande zaterdag 
spelen jullie tegen Die Haghe. Hopelijk weten jullie weer te winnen.  
VALTO F3 begon de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Avanti super goed, jullie waren fel en gingen voor 
iedere bal. De tegenstander was ook fel, maar jullie kwamen steeds op 3 doelpunten voorsprong. Toen de 
tegenstander de superspeler in mocht brengen vonden jullie het lastig om goed te blijven verdedigen, maar 
jullie maakten het verschil en wonnen met 8-14. Super goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie 
tegen ONDO. Succes! 
VALTO F4 had het afgelopen zaterdag erg lastig tegen Refleks. De tegenstander speelden erg snel en 
scoorden makkelijk. Verdedigend konden jullie dat lastig bijhouden. Aanvallend speelden jullie goed, alleen 
kregen jullie erg weinig ruimte. Er werd helaas verloren. Aanstaande zaterdag dan hopelijk maar weer 
winnen. Dan spelen jullie tegen Lynx. Zet ‘m op! 
VALTO F5 begon de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Die Haghe erg moeizaam. Totdat de eerste tien 
minuten er op zaten. Daarna gingen iedereen voor elkaar lopen en net meer afwachten tot jullie de bal 
kregen. Hierdoor kwamen jullie op een voorsprong van 4-1. In de tweede helft bouwden jullie de voorsprong 
uit naar een hele mooie 8-1 overwinning. Heel erg knap gedaan!! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen 
Avanti. Succes! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Gelukkig was er maar 1 wedstrijd waar niet op was ingeschreven namelijk VALTO 4. Jan en Pierre konden 
hem allebei fluiten. Uiteindelijk heeft Jan hem gefloten (en zag ik Pierre VALTO 6 fluiten). 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Alex werd op vrijdagavond nog verzocht of hij Sporting Delta B1 wilde fluiten. Aardig eind rijden voor Alex. 
Hij moest hiervoor naar Dordrecht. 
 
Jan floot ONDO B1 – OVVO 1. Jan meldt dat fluiiten goed ging maar dat het een slechte wedstrijd was die 
eindigde in 10 tegen 10. 
 
Cock meldt “ik heb ONDO A1 gefloten tegen IJsselvogels geen leuke wedstrijd omdat de overmacht van 
ONDO overweldigend was. Eindstand: 19 – 4. Ook ben ik nog naar GKV IN Gorinchem geweest om te 
beoordelen. Dit was een prima strijd en een leuke wedstrijd...”  
 
Thijs moest HKV 4 fluiten. Thijs meldt dat het wel ging. Een groot veld was en een makkelijke zege voor 
HKV was. 
 
 
 
 
 
Ook is Thijs nog gespot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, ja, Thijs we hebben overal onze spionnen ☺. 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komend weekend 
Zaterdag 21 april Scheidsrechter Gastheer 
11:15 VALTO B1 Weidevogels B1 Corne Pronk (Jeanette Ris) 
12:00 VALTO C2 VEO C2  (Jeanette Ris) 
12:30 VALTO A1 HKV / Ons Eibernest A1 O.J. Leeverink (Jeanette Ris) 
13:00 VALTO C1 Albatros C1  (Jeanette Ris) 
14:00 VALTO 2 DES 3 JH. Straathof (Ton van Spronsen) 
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15:30 RWA 1 Rust Roest 1 Jan Korteland  
15:30 Dijkvogels 1 ACKC 1 Cock Matthijsse  
15:30 VALTO 1 Sporting Trigon 1 M. Ringma (Ton van Spronsen) 
17:00 VALTO 5 KCC / SO natural 6  (Ton van Spronsen) 
zondag 22 april 2018  
14:30 Sporting West 1 Furore 1 Thijs Dijkstra  
 
Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Wordt meestal pas op maandagavond bekend. 
 
Succes mannen!! 
   Gastheercoördinator Peter 
 
 
 
 
 
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  
 
 
 
NIEUWE EDITIE WK 2 TEGEN 2! 
CKV VALTO organiseert op woensdag 23 mei 2018 de derde editie van het Westlands Kampioenschap 2 
tegen 2 korfbal voor alle A, B en C jeugd uit het Westland. Na twee geslaagde edities breiden we stapje voor 
stapje uit, dit jaar mag ook CKC Maassluis deelnemen aan het spectaculaire evenement. 
 
- SPELUITLEG -  
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander 
koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig jaar verbeterd, natuurlijk kun je nog 
steeds een driepunter scoren vanaf je eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee punten waard! 
De inloop van het evenement start om 18:00 uur. Om 18:30 uur zullen de eerste wedstrijden gespeeld 
worden en om ongeveer 21:30 uur is het evenement afgelopen. 
- AANMELDEN & INFORMATIE - 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op: www.wk2tegen2.nl 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Let op: er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie (C-
poule / A&B-poule), VOL = VOL!!! 
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BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst 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 Tijdsduur Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

        

19 april Do 19.30-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

20 april Vr 8.30-12.00 Lisette van 
Vliet 

Anke Schouten Corine 
Vreugdenhil 

Inge 
Scholtes 

Jacqueline van 
Geest 

        

21 april Za 08.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Heleen Vermeer Marianne van 
Os 

  

21 april Za 12.00-15.00 Antoinette 
Saarloos 

Herma van 
Venetiën 

Denise 
Vermeer 

  

21 april Za 15.00-18.00 Janine Krapels Caroline Schouten Wendy van 
Geest 

  

21 april Za 17.30-20.30 VALTO 3 VALTO 3 VALTO 3 VALTO 3 Gert Jan Stolk en 
Arco Poot 

        

26 april Do 19.30-23.30 Ben van Duijn     

        

28 april Za 10.00-12.00 Helma vd Berg Ellen vd Kaaij    

28 april Za 12.00-15.00 Agnes 
Lansbergen 

Marnix of Judith 
vd Berg 

   

28 april Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Chantal van 
Kester 

   

        

30 april Ma 9.30-12.30 Annemarie 
Barendse 

Heleen Vermeer    

  12.30-15.30 Linda Stolk ????    
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Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
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 
 
 
 

 
Wedstrijdverslagen 
 
VALTO geeft niet thuis op het gras van FIKS                 Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na één wedstrijd op het veld was er al weer een korfbalvrij weekend door de KNKV ingelast, zodat iedereen 
in de gelegenheid was om naar de Ziggodome te kunnen gaan voor de finale van de Korfballeague. Dit 
weekend werd de draad weer opgepakt en stond er direct een lastige wedstrijd op het programma voor ons 
vlaggenschip. Bij FIKS had men gehoopt om deze winter het gras in te kunnen ruilen voor kunstgras, maar 
helaas voor ons was dit niet gelukt. De VALTO spelers moesten dus weer hun noppenschoenen achter uit 
de kast opduiken en er werd een tweetal trainingen op gras afgewerkt bij de buren in Maasdijk, waarvoor 
onze dank. Dat de grasmat FIKS geen wind eieren legt blijkt wel uit de resultaten die in het verleden door 
hen behaald zijn. Zij hebben dit seizoen thuis alleen van Swift verloren, waar zij vorig seizoen thuis 
ongeslagen bleven. Aan alles was te zien dat zij gewend zijn op deze ondergrond te spelen. De wedstrijd 
stond onder leiding van het arbitrale duo R. Winter en J. Abma, die hiervoor helemaal uit Gorredijk waren 
komen rijden. Het was even wachten op het eerste doelpunt na het eerste fluitsignaal van de heer Winter, 
maar na een aantal aanvallen was het toch FIKS wat de score openden. Tijden moet ik u schuldig blijven, 
want het ontbrak hier ook aan een elektronisch scorebord. 
 
De voorsprong van FIKS werd geëgaliseerd door Bart en niet veel later kwam VALTO ook even op 
voorsprong door een afgeronde doorloop van Judith. Ook deze voorsprong zou niet lang duren. Na de 
gelijkmaker wist FIKS het eerste gaatje te slaan en nam Marrien al zijn eerste time out. Iris, die vandaag op 
de bank begon, was intussen van de bank gestuurd om warm te lopen en kwam even later binnen de lijnen 
op de plaats van Zané. FIKS zou echter de voorsprong behouden en zelfs uitbreiden naar 7-3, toen Judith 
met haar derde treffer VALTO nog in het spoor van de thuisploeg hield. Dit was de laatste Lierse treffer voor 
de rust, terwijl FIKS in de slotfase naar de thee nog tweemaal de korf wist te vinden wat de ruststand op 9-4 
bracht.  
Het tweede bedrijf ging FIKS verder waar het gebleven was. Zij wisten weer als eerste de korf te vinden en 
ook nu was het Judith die in de volgende aanval wist te scoren. Het viel in de volgende fase echter helemaal 
stil bij VALTO. Er werden veel fouten gemaakt en verkeerde schoten gepakt, waardoor FIKS weg kon lopen 
naar een 14-5 tussenstand. We waren ongeveer een kwartier onderweg, dus werd het tijd dat VALTO wat 
terug ging doen. Judith was intussen geblesseerd uitgevallen na een clash met haar tegenstander, waar 
Zané voor terug gekomen was. Ook Ron was al een keer binnen de lijnen gekomen in de aanval op de 
plaats van Bart, maar veel verschil maakte het allemaal niet. Na de treffers van Laurens en Iris nam Marrien 
bij de 16-7 tussenstand weer een time out. Deze leek wel zijn vruchten af te werpen, want na deze time out 
wist VALTO het verschil terug te brengen naar 16-9. Verdedigend zat het helaas nog niet dicht genoeg en 
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kon FIKS het verschil weer herstellen naar 18-9. Niemand langs de lijn wist hoelang het nog zou duren en 
VALTO zette nog één keer aan met Ron nu voor Laurens en Sanne voor Maaike. Zij zouden beiden nog 
weten te scoren, wat de eindstand op 18-11 bracht. Een nederlaag die we ons zelf toch wel een beetje 
moeten aanrekenen, want we lieten ons in de eerste helft de kaas van het brood eten. In de tweede helft 
kwamen de ploegen iets beter in evenwicht, maar was de wedstrijd helaas al gespeeld met FIKS als terechte 
winnaar. Volgende week spelen we weer op ons vertrouwde kunstgras aan de Veilingweg in De Lier.  
Tegenstander is dan Sporting Trigon uit Leiden, waar in september met 22-21 van werd verloren. VALTO gaf 
toen in de slotfase een voorsprong van twee uit handen, waarna zij na een alles of niets poging in de 
blessuretijd het winnende doelpunt uit een strafworp mochten binnenschieten. Zij zijn intussen de rode 
lantaarndrager in de poule met een achterstand van drie punten op VALTO. Een wedstrijd die dus gewonnen 
moet worden om met een mooie marge de huidige 7e plaats vast te houden. VALTO zal dan in de laatste 
vier wedstrijden, waarvan slechts één thuiswedstrijd, nog voor een verrassende uitslag moeten gaan.  
Ook VALTO 2 speelt volgende week een belangrijke thuiswedstrijd tegen de koploper DES 3, welke 
gewonnen moet worden om het beoogde doel nog te kunnen halen. Ik hoop dan ook dat het vanaf 14:00 uur 
helemaal vol staat langs de lijn met in oranje gehulde mensen om de ploegen naar de overwinningen te 
schreeuwen. 
     Tot volgende week allemaal, Arno van Leeuwen 
 
 
 
 
VALTO C4	
Het was een mooie zaterdagochtend en het zonnetje scheen. VALTO C4 moest spelen tegen GKV. De C4 
speelde erg goed en het ging gelijk op de eerste helft.	
In de tweede helft ging de bal bij VALTO er niet meer zo makkelijk meer in, terwijl ze van GKV wel raak 
schoten " Toch bleef VALTO kansen creëren en stoer doorgaan	
Ondanks de goede inzet en het snelle bal spel van de C4 stond er uiteindelijk toch helaas een uitslag van 
7-13 op het scorebord.	
     Bart	
 
 
 
 
VALTO D3 
D3 speelde vandaag uit tegen Exselsior. Het eerste doelpunt werd gescoord door de tegenpartij. Maar 
daarna scoorde Noortje gelijk een mooi doelpunt. Na een paar minuten scoorde de tegenpartij weer 2-1. 
Maar daar komt onze topscoorder weer met de 2-2 (Noortje). Vervolgens werd het 2-3 door Daan. Daarna 
kwam Noortje weer met de 2-4.	Pauze. Daarna ging het niet meer zo vlot. De 3-4, 4-4, 5-4 en ook nog eens 
6-4. Poehpoeh. Maar we zijn er weer bij. Diewertje scoort de 6-5. En gelijk Sanne erachteraan met de 6-6. 
Nog 1 minuut. Toen werd het spannend. Oeps, daar viel het laatste doelpunt.	Eindstand: 7-6. Maar omdat 
we toch zo goed hadden gespeeld kregen we toch een taart van onze Maart!! 
 
     Groetjes Tess en Sanne 
 
 
 
VALTO D4 
Afgelopen zaterdag speelde de d4 tegen DES in Delft. 
Vlak nadat de wedstrijd was begonnen scoorde robin en maakte er 0-1 van. Helaas scoorde DES  direct 
erachteraan en werd de stand 1-1 . Dit bleef de rest van de wedstrijd ongeveer de tendens. Als VALTO 
scoorde, scoorde de tegenpartij vlak daarna ook. Ze waren zeker aan elkaar gewaagd .  
De tegenpartij had aardig wat kansen, waarvan er gelukkig ook flink wat ballen mis gingen.  In de rust stond 
het 2-2. Jennifer had het 2de doelpunt gescoord.  
Na de rust bleef het spannend, omdat er om en om doelpunten werden gemaakt. Aan onze kant door Lenne 
en Kevin. Vlak voor het einde van de wedstrijd werd het 6-5 en daarmee verloor de d4 deze wedstrijd . Er 
waren 2 doelpunten afgekeurd , waar de coach het niet mee eens was, maar de scheids was het oneens. 
Dus in ons achterhoofd zullen we maar houden dat het minstens gelijk spel is geworden eigenlijk.  
 
    Groetjes Gabrielle en Joelle van dijk  
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VALTO E1 
Valto E1 ging vandaag op bezoek bij Excelsior, niet te verwarren met dat orkestje ;)	 
Onderweg naar Delft bleek het vertrouwen in het team van uitzonderlijke hoogte te zijn. Echter, bij het zien 
van een spinnetje in de auto die met het blote oog bijna niet te zien was, bleken de hartjes van bepaalde 
dames toch wat minder groot te zijn. Met een flauw zonnetje werd het veld betreden en werd de warming-up 
ontspannen afgewerkt. Zowel Excelsior, Valto, en ook het niet te onderschatten uitpubliek was er klaar voor; 
de wedstrijd ging beginnen… 
Als snel liep Excelsior uit naar een comfortabele voorsprong, maar door goed ingrijpen, kwam Valto met een 
antwoord en bleef het verschil in doelpunten beperkt. Tijdens het tweede kwart keerde het tij. Valto kreeg de 
smaak te pakken en scoorde enkele fantastische punten en gingen we met 6-6 rusten. De limo in de rust 
zorgde voor een nieuwe energiestoot, en kwam Valto zelfs op voorsprong 8-9 … 
Maar toen nam Excelsior het heft weer in handen en liep snel uit naar 15-11. In het vierde kwart had Valto 
duidelijk het initiatief en door goed samenspelen kwamen er schitterende kansen, maar deze werden helaas 
niet omgezet in doelpunten. Eindstand 21-16 … Toch hebben ze het erg goed gedaan en is er vertrouwen 
voor de terugwedstrijd. Voor de statistieken… Publiek Excelsior - Publiek Valto: 3-12 
 
 
 
 
 
VALTO E2 
10:15 begon de wedstrijd tegen Maassluis E2. De eerste helft startte we met  Anouk,  Anne, Deon en Mike.  
Al snel kwamen de eerste 2 tegen punten, waarna Deon zorgde voor een  1-2. Vervolgens bijna een eigen 
goal voor Maassluis, maar die ging helaas net mis. Deon zorgde vervolgens wel  voor de 2-2.  Net  voor de 
1ste rust werd het nog 2-3.  Na de rust kwam Lars in de plaats van Anne.  Ook de 3-3 werd door Deon 
gemaakt.  Helaas was Anne haar goal verdedigd dus bleef de 4-3 uit.  Daarna scoorde Maassluis de 3-4 en 
de 3-5, waarna de rust volgde. Na de rust liep Maassluis verder uit naar 3-7.  De pogingen van VALTO 
waren helaas geen succes,  Maassluis  lukte wel en kwam op de 3-8.  Nummer 9 werd afgekeurd maar 
kwam voor de 3de rust alsnog.  De 4de helft werd gespeeld met Anouk, Anne,  Bjorn en Lars. In deze laatste 
helft helaas geen punten meer voor VALTO, wel voor Maassluis. Eindstand 3-11.  Helaas voor deze keer, 
volgende week  hopelijk tegen Avanti  weer beter.  
 
 
 
 
 
 
Fortuna E3- VALTO E3 
14 april uit tegen Fortuna. Het was lekker weer en iedereen had er zin in. 
Dat dacht de tegenstander ook. Ben heeft er 3 gescoord en Justin 1 de tegenstander had er 21 
Eindstand 21 - 4 volgende keer beter. 
 
 
 
VALTO F1 - Weidevogels F1 
Zonnetje schijnt en met veel zin verzamelen we bij VALTO. Mandy 
moet helaas al vroeg uitspelen en heeft een andere coach voor ons 
team in petto. Twan Korteland gaat samen met Elize coachen. 
Tactieken worden besproken, warm lopen en inschieten. Er wordt 
onderling veel gelachen, ze hebben er zin in. Aangooien, vangen, 
doorzetten en scoren. Wat spelen ze fantastisch. De tegenstander 
moet hun superspeler inzetten, want VALTO weet verder uit te lopen 
en maken het voor hun  niet makkelijk. Volgende week spelen we 
thuis tegen de Dijkvogels. 
Bas, Lieke, Dieke, Sara, Lize en Elize bedanken Twan voor het 
invallen. Kom je nog eens bij ons kijken?  
 
   Groetjes van Lize  
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VALTO F5 
Zaterdag 14-5 heeft de F5  hun tweede wedstrijd gespeeld en hun eerste wedstrijd thuis tegen Die Haghe. 
Helaas waren Rosan en Daniek afwezig maar gelukkig wilde Stacey uit de F3 met ons mee doen. 
Jullie hebben zo leuk en goed gespeeld dat we gewonnen hebben met 8-1!  
Gescoord hebben Lisa, Nora en Stacey.  
 
     Groeten Duncan en Inge Scholtes 
 

 
Korfbalmasterz 
 
Helaas afgelopen week maar 2 nieuwe korfbalmasters. Goed gedaan Inge en Fleur!  
VALTO 6 staat ook nog steeds op de 0%. Iedereen heeft nog tot 31 mei op zijn spelregelbewijs te halen.  
Voor vragen kun je terecht bij 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 
Ruben   Hoogerbrugge 02-04-18 2 
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Lisa de Rijcke 01-04-18 3 
Kees   Verkade 02-04-18 3 
Esmee 

 
Binnendijk 17-11-16 4 

Thomas 
 

Ris 15-03-18 4 
Ruben   Kester 02-04-18 4 
Frank 

 
Poot 16-03-18 5 

Hans 
 

Ridder 02-04-18 5 
Hellen   Korteland 03-04-18 5 
Marije van Dalen 08-03-18 7 
Ruud 

 
Stolze 31-03-18 7 

Jelle 
 

Boeters 03-04-18 7 
Gerda   Kester 05-04-18 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 

Peter de Rijcke 01-04-18 8 
Michiel vd Bos 02-04-18 8 
Arie 

 
Hoogerbrugge 02-04-18 8 

Rosanne 
 

Staalduinen 02-04-18 8 
Leonie van Oosterhout 03-04-18 8 
Maaike   Ridder 20-11-16 A1 
Max   Hulsebosch 21-11-16 A1 
Stijn 

 
Vrugt 25-03-18 A2 

Inge  van Dop 15-04-18 A2 
Fleur van Duin 13-04-18 A2 
Twan   Boers 02-04-18 A2 
Rianca 

 
Aarts 22-03-18 A3 

     
Team	 		 Gehaald	 Nog	te	halen	

%	
Behaald	

VALTO	1	
	

3	 5	 38%	

VALTO	2	
	

6	 4	 60%	

VALTO	3	
	

2	 12	 14%	

VALTO	4	
	

3	 10	 23%	

VALTO	5	
	

3	 9	 25%	

VALTO	6	
	

0	 10	 0%	

VALTO	7	
	

4	 6	 40%	

VALTO	8	
	

12	 0	 100%	

VALTO	A1	
	

2	 9	 18%	

VALTO	A2	
	

4	 8	 50%	

VALTO	A3	 		 1	 10	 9%	
 
 


