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Korfbal = teamsport
Korfballen doe je niet alleen. Om een wedstrijd te kunnen spelen het je een team nodig. Bij de E en F jeugd
zijn dat 4 spelers + de superspeler en bij de andere teams zijn dat er minimaal 8 (4 heren, 4 dames). Echter,
voor een overwinning is niet alleen het aantal spelers bepalend, maar ook de samenwerking. Zet een
willekeurig aantal spelers bij elkaar en je kunt prima korfballen. Maar pas wanneer je als een team speelt,
elkaar begrijpt, elkaars kwaliteiten benut, elkaar helpt en de anderen moeiteloos weet te vinden, pas dan kun
je een wedstrijd ook winnen.
Afgelopen zaterdag was een mooie dag om dit te kunnen zien. In de eerste competitieronde is het soms nog
even wennen. Uiteraard is er de voorbereiding geweest, soms met teambuilding, trainingen en
oefenwedstrijden. Maar op de dag dat het er om gaat, zie je dat een team nog kan groeien. En dat komt
vanzelf, met de trainingen, met de wedstrijden. Het heeft tijd nodig en je moet er aan werken. Maar het
resultaat zal er zijn.
Dus voor korfbal en vele andere sporten heb je een team nodig, maar ook een vereniging. De vereniging
heeft op haar beurt weer een bond nodig van waaruit een competitie wordt georganiseerd tussen de teams
van de verschillende verenigingen. Maar ook leden zijn nodig, zodat op diverse niveaus en op verschillende
leeftijden gekorfbald kan worden. Vrijwilligers om de trainingen en een heleboel andere zaken te verzorgen
zijn ook onmisbaar. En zo ontstaat een groot netwerk met allemaal partijen die de sport, en voor ons korfbal
in het bijzonder, mogelijk maken.
Een groep die in dat netwerk niet mag en kan ontbreken, is de groep van sponsoren. Bedrijven en mensen,
die onze club een warm hart toedragen. Zij zorgen er voor dat de contributie betaalbaar blijft, dat we in
mooie clubtenues kunnen spelen en dat we de kantine kunnen uitbreiden om met de groei van de vereniging
mee te groeien.
Gelukkig heeft VALTO een groot aantal mooie sponsoren, waarvan een deel afgelopen zaterdag aanwezig
was op de sponsorborrel, georganiseerd door de sponsorcommissie.
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Een week of twee geleden was ik te gast bij deze commissie, in het kader van mijn stageperiode als
eerstejaars voorzitter. Sinds vorig jaar heeft deze commissie de sponsorzaken aangepakt en de club nieuw
leven ingeblazen. Er zijn een aantal doelen gesteld en niet zonder succes. Met het uitbreiden van de
sponsormogelijkheden is er inmiddels een mooi portfolio ontstaan, waarmee bedrijven niet alleen hun naam
kunnen verbinden aan VALTO, maar hem ook onder de aandacht van de leden, de ouders, de supporters,
de media en de andere bedrijven kunnen brengen.
Als vereniging heeft VALTO veel ambities, op allerlei gebieden. En het realiseren daarvan kunnen we niet
alleen, net als het korfballen zelf. We hebben een team nodig van leden, vrijwilligers, supporters en
sponsoren. En niet alleen de inbreng van hun afzonderlijke kwaliteiten, maar vooral door samen te werken,
elkaars kwaliteiten te benutten, elkaar weten te vinden en te helpen. Pas dan zullen we komen waar we
willen zijn. Met elkaar!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Uitslagen zaterdag 29 augustus 2015
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Avanti 5
Refleks 4
Madjoe 5
De Meervogels 5
VALTO A1
VALTO A2
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
Achilles C2
ODO C1
ODO C2
KOAG D1
Avanti D2
VALTO D3
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
VEO E2
ALO E2
Die Haghe F2

- Tilburg 1
- Tilburg 2
- Weidevogels 2
- VALTO 4
- VALTO 5
- VALTO 7
- VALTO 6
- Maassluis A1
- ONDO A4
- PKC / SWKGroep B1
- Achilles B3
- ONDO B4
- VALTO C1
- VALTO C2
- VALTO C3
- VALTO D1
- VALTO D2
- ALO D2
- ODO D3
- DES D2
- TOP / Quoratio E1
- Avanti E3
- HKV / Ons Eibernest E1
- HKV / Ons Eibernest E2
- ODO E4
- VALTO E8
- VALTO E7
- VALTO F1

19 - 15
15 - 14
9 - 17
12 - 19
8 - 19
9- 8
9- 6
11 - 6
9- 8
13 - 16
5- 4
2- 6
7 - 10
7- 1
3- 6
2- 7
8- 4
6- 2
10 - 1
4- 3
10 - 8
8- 2
3 - 12
1- 2
3- 0
9- 1
14 - 1
12 - 16

Nabeschouwing senioren zaterdag 29 augustus
VALTO 1 kon na de eerste speelronde direct de eerste tweepunter noteren. Na een gelijk opgaande strijd,
e
kon het 1 na een 10-9 ruststand in de tweede helft het verschil maken en uitlopen naar een prima 19-15
overwinning.
VALTO 2 gaf voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste het goede voorbeeld door de reserves van KV
Tilburg met 15-14 te verslaan. Een spannende strijd, die wellicht niet zo spannend had hoeven zijn.
VALTO 3 kon in de eerste wedstrijd als selectieteam één helft prima mee met Weidevogels 3, maar moest
na de thee toch haar meerdere erkennen in de Bleiswijkse opponent. Het werd uiteindelijk 9-17.
VALTO 4 sloot de dag af in Pijnacker en deed dit met verve. VALTO was over vele fronten beter dan de
tegenstander en won uiteindelijk met 12-19.
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VALTO 5 speelde met al haar ervaring tegen een jeugdig Refleks 4. Het vijfde is geen moment in de
problemen geweest en kon uiteindelijk naar de kleedkamers met een riante 8-19 overwinning.
VALTO 6 moest in Zoetermeer aantreden tegen De Meervogels 5 en kon deze pot helaas niet winnend
afsluiten. Uiteindelijk werd er met 9-6 verloren.
VALTO 7 kwam uit tegen Madjoe 5 uiteindelijk net te kort voor een punt. Na een spannende strijd, die mede
mogelijk werd gemaakt door een aantal invallers, kon het zevende net niet op gelijke hoogte komen en
verloor het met 9-8.
VALTO 8 mocht deze week nog even genieten van het zomerreces. Volgende week staat voor de bronto’s
de seizoensopener tegen het Haagse GKV op het programma.
VALTO B1 speelde zaterdag thuis tegen PKC B1. VALTO ging voortvarend van start, speelde in de eerste
helft in een hoog tempo en gaf PKC het nakijken. Vlak voor rust zag je PKC steeds meer in haar spel komen,
maar bij rust nog altijd een voorsprong voor VALTO 9-6. In de tweede helft haalde VALTO helaas niet het
niveau van de eerste helft en bleek toch dat PKC nog (?) net een maatje te groot was. Eindstand: 13-16.
A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Nieuwerkerk B1, het oude team van coach Kevin.
VALTO B2 speelde thuis tegen Achilles B3. Na een spannende wedstrijd, waarin beide ploegen aan elkaar
gewaagd waren, zorgde VALTO er uiteindelijk voor dat de punten in De Lier bleven. Er werd met een nipt
verschil gewonnen, 5-4. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen ALO B2, die hun eerste wedstrijd flink verloren
hebben van DES B1.
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B4. Voor de B3 was het duidelijk nog even zoeken naar elkaar. Er
werd met 2-6 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Excelsior B3.
VALTO C1 speelde uit tegen Achilles C2. Qua lengte waren beide ploegen precies gelijk aan elkaar: 4
‘kleinere’ heren en bij de dames 2 ‘grotere’ dames. Over het algemeen werd er door VALTO goed
rondgespeeld en lag het baltempo best hoog, maar dit werd wel afgewisseld met slordige plaats- en
e
vangfoutjes. Met rust stond het 3-5 voor VALTO. In de 2 helft ging Achilles dichter op verdedigen, waardoor
e
het spelen van de lange ballen wat moeilijker werd. Toch bleef VALTO ook de 2 helft de betere ploeg en
werd er uiteindelijk met 7-10 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen Weidevogels C1.
VALTO C2 speelde uit tegen ODO C1. ODO had lange dames en heren en daar had VALTO moeite mee.
Verder moet de C2 nog erg aan elkaar wennen en dat was te zien in de wedstrijd. Gelukkig was er nog wel
een ere-treffer, die gescoord werd uit een vrije bal. Uiteindelijk werd er met 7-1 verloren. Komende week
weer lekker samen trainen om aan elkaar te wennen en a.s. zaterdag staat dan de wedstrijd thuis tegen
ONDO C3.
VALTO C3 speelde ook uit bij ODO, alleen dan tegen de C2. Gelukkig was hier wel VALTO de betere ploeg
en werden de punten mee naar huis genomen. Er werd met 3-6 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis
tegen ALO C2.
VALTO D1 komt dit jaar uit in de hoofdklasse en mocht als eerste uit tegen KOAG D1 spelen. De eerste helft
verliep nog wat moeizaam en bij rust stond er een 1-2 voorsprong op het scorebord. Met wat goede tips van
e
de coach (ruimer spelen en meer voor het schot gaan) ging het de 2 helft een stuk beter. De eindstand was
2-7 en dat betekent dat de eerste punten binnen zijn. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen Maassluis D1,
die ook haar eerste wedstrijd wist te winnen.
VALTO D2 speelde uit tegen Avanti D2. Aan de kant van VALTO werden er best wat doelpunten gescoord,
maar Avanti maakte er helaas een paar meer. Er werd met 8-4 verloren. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis
tegen ODO D1.
VALTO D3 speelde thuis tegen ALO D2. Van te voren kreeg de D3 een aantal taken mee, die ze geleerd
hadden in de training. Dat was misschien even wennen, waardoor het begin wat moeizaam was. ALO kwam
op een 0-2 voorsprong, maar hierna kwam VALTO steeds meer in de wedstrijd en nam het initiatief over. Dit
bracht hen naar een comfortabele 6-2 overwinning. Leuk om te zien dat ze erg hun best deden om de
opdrachten uit te voeren. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen Avanti D5.
VALTO D4 speelde thuis tegen ODO D3. Ook hier werden van te voren opdrachten mee gegeven: goed
passen en snel afvang neerzetten, zodat iedereen lekker veel kon schieten. VALTO was de hele wedstrijd
de baas over ODO en scoorde er flink op los. Een klein minpuntje: geen damesdoelpunten, ondanks dat ze
3
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daar erg hun best voor deden in de 2 helft. Hier moet dus nog aan gewerkt worden!! Uiteindelijk werd het
10-1. A.s. zaterdag speelt de D4 uit tegen VEO D3.
VALTO D5 speelde thuis tegen DES D2. Voor een aantal kinderen was het hun eerste echte wedstrijd, maar
dat was in het begin niet te zien. VALTO startte erg goed, er waren veel kansen en zo kwam de D5 op een
4-0 voorsprong. Hierna leek het wel of de kinderen dachten dat de buit wel binnen was en schakelde een
tandje terug. DES kon hierdoor terugkomen in de wedstrijd en zo werd het nog onnodig spannend. Iedereen
was blij toen de scheidsrechter affloot en de eerste overwinning binnen was: 4-3. A.s. zaterdag speelt de D5
uit tegen Avanti D5.
Er speelden veel E-teams thuis deze morgen waardoor het lekker druk was op veld 1.
VALTO E1 speelde tegen Top E1. Dit was een uitdagende wedstrijd voor beide partijen. VALTO pakte vanaf
het begin de leiding en gaf deze niet meer uit handen. In de laatste 10 minuten wist Top nog wel dichtbij te
komen, maar niet genoeg voor de overwinning. Die was om 10-8 voor VALTO.
VALTO E2 speelde ook thuis, tegen Avanti E3. De E2 ging gelijk fel de strijd aan en dit resulteerde in een
mooie voorsprong en uiteindelijk een prachtige overwinning van 8-2!
VALTO E3 had het een stuk lastiger tegen HKV/Ons Eibersnest E1. Een pittige tegenstander waar wel tegen
geknokt werd maar wat niet gewonnen kon worden. Helaas werd er met 3-12 verloren. Volgende week een
nieuwe kans tegen Fortuna E3.
VALTO E4 speelde ook thuis tegen HKV/Ons Eibernest maar dan tegen hun E2. De eerste 10 minuten was
HKV duidelijk sterker maar dit resulteerde niet in doelpunten. VALTO wist het verschil wel iets recht te
trekken maar HKV bleef de sterkere ploeg met een paar snelle heertjes. Er werd nipt verloren met 1-2 waar
in de laatste paar minuten de gelijkmaker meerdere keren van korf rolde.
VALTO E5 startte de competitie sterk tegen ODO E4 Er werd goed samen gespeeld in een flink tempo. Hier
had de tegenstander niet van terug en er werd met 3-0 gewonnen.
VALTO E6 was vrij, al deden 3 van de 5 meiden wel mee bij andere wedstrijden. Bedankt!
VALTO E7 speelde uit tegen ALO E2. Dit was een tegenstander die duidelijk een maatje te groot was. Zij
wisten met 14-1 te winnen. Extra knap is het dan wel dat de strafworpen dan wel gewonnen zijn door
VALTO!
VALTO E8 speelde uit en gingen op bezoek bij VEO E2. En ook hier was de tegenstander en maatje te
groot. Er werd helaas met 1-9 verloren. De E8 moet goed gaan oefenen op sneller overspelen en sneller
schakelen. Dan gaat het vast helemaal goed komen!
VALTO F1 speelde uit bij Die Haghe F2. Een redelijk gelijk opgaande wedstrijd die uiteindelijk werd gewoon
door VALTO. De uitslag van 12-16. Heel knap om in de eerste wedstrijd al 16 doelpunten te maken!
VALTO F2 speelde uit tegen ONDO F5. Vier nieuwe speelsters die nog nooit een competitiewedstrijd
hadden gespeeld, een invaller uit de E en de moeder van Isis als coach gingen de eer van VALTO
verdedigen. En hoe! Door goed samen te spelen kwamen onze jongste spelers met een mooie 2-6
overwinning weer terug naar De Lier!
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Met ingang van dit seizoen is het wedstrijdsecretariaat overgenomen door Thom Voskamp.
Afmeldingen kunnen naar wsv@ckv.valto.nl of bij spoed naar 06 - 13 23 51 55.

Zaterdag 5 september 2015
15:30
14:00
17:00
15:30
14:00
12:00
14:30
12:30
15:00
14:00
11:00
14:00
11:00
10:00
11:00
12:00
11:30
13:00
10:30
10:00
11:30
13:00
10:00
10:00
12:00
12:00
09:30
09:30
10:30
10:30
09:30

284
2821
2777
2654
2650
2102
1676
1433
6479
432
7861
2860
673
8750
2578
3349
9050
3455
2755
2778
165
3253
47
77
365
492
152
489
501
551
736

Victum/War Child 1-VALTO 1
Victum/War Child 2-VALTO 2
Vlaardingen 3 - VALTO 3
VALTO 4 - DES 5
VALTO 5 - Avanti 6
GKV 5 - VALTO 8
VALTO 7 - Fiks 6
VALTO 6 - Excelsior 5
Fortuna A2 - VALTO A1
DES A3 - VALTO A2
Nieuwerkerk B1 - VALTO B1
ALO B2 - VALTO B2
Excelsior B3 - VALTO B3
VALTO C1 - Weidevogels C1
VALTO C2 - ONDO C3
VALTO C3 - ALO C2
VALTO D1 - Maassluis D1
VALTO D2 - ODO D1
Avanti D5 - VALTO D3
VEO D3 - VALTO D4
Avanti D6 - VALTO D5
KVS E1 - VALTO E1
Fortuna E2 - VALTO E2
Fortuna E3 - VALTO E3
Futura E1 - VALTO E4
ONDO E6 - VALTO E5
VALTO E6 - ODO E2
VALTO E8 - Fortuna E7
VALTO E7 - Fortuna E8
VALTO F1 - ODO F1
VALTO F2 - ODO F2

Weteringhoek in Houten
Weteringhoek in Houten
Korhoenlaan in Vlaardingen
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Bezuidenhoutseweg Den Haag
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Kruithuisweg-Oost in Delft
Biesland in Delft
Kleine Vink NieuwerkerkIJssel
Bosjes van Pex in Den Haag
Biesland in Delft
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Groene Wijdte in Pijnacker
Westvliet in Voorburg
De Groene Wijdte in Pijnacker
Cas van Dijkpark Scheveen
Kruithuisweg-Oost in Delft
Kruithuisweg-Oost in Delft
Stokroosveld in Den Haag
Juliana Spo ’s-Gravenzande
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier

Opstellingen 5 september
VALTO 1
Dames:
Heren:

Vertrek: In onderling overleg
Ellen, Judith, Naomi, Manon
Frank, Niels, Rob, Bart

VALTO 2
Dames:
Heren:

Vertrek: In onderling overleg
Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne
Niels, Laurens, Pieter, Ruben K, Kees

VALTO 3
Dames:
Heren:

Vertrek: In onderling overleg
Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy
Jeroen, Steven, Michiel, n.t.b.

VALTO 4
Dames:
Heren:

Aanwezig: 14.45 uur
Anne-Roos, Lisa van S., Petra D., Antoinette, Lisa R (?) / dame V5
Laurens M., Luuk, Roland, Thomas Ris, Ruben L

VALTO 5
Dames:
Heren:

Aanwezig: 13.15 uur
Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna, Ilse
Marco, Mark, Hans, Laurens M(?), Steven (?), Bart V / Vincent

VALTO 6
Dames:
Heren:

Aanwezig: 11.45 uur
Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Sharon
Vincent, Laurens E., Jesper, Daniel V, Bart V, Nick, Wouter
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(60*30)
(60*30)
(60*30)

Stan de Groot
P. Hu
JC. Kion
A. Landsmeer
Aard Brouwer

(gras)

(60*30)
(40*20)
(40*20)

Martin Boekestijn
Laurens vd Meer
W. Olivier
Gijs van Garderen

clubsr Maassluis
Mark van Geest
Marco Boekestijn
Antoinette H
(gras)
(40*20)
(gras)
(24*12)
(40*20)
(gras)
Dani Verbaan
Inge van Dalen
Anne-Roos Geest
Ellen v.d. Haagen
Bart van Muyen

VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig: 13.45 uur
Petra J., Gerda, Marije D., Fiona, Marleen S
Jelle, Frank, Ruud, Vincent, Jesper

VALTO 8
Dames:
Heren:

Vertrek: 11.00 uur
Helma, Leonie, Fiona, Marleen S, Rosanne
Martin B, Michiel B, Arie, Bart M, Peter

Nieuws van de Technische Commissie
Wat een zaterdag!
De eerste competitiezaterdag zit erop. En wat een thuisprogramma! En wat een uitslagen!
In onze wedstrijdsport deden we prima zaken. VALTO 1 en 2 wonnen in pittige wedstrijden tegen Tilburg.
VALTO 3 moest echt zijn meerdere erkennen in Weidevogels 2.
Bij A1, C1, D1, E1, F1 werd er keurig gewonnen. Uitstekend zeg, en dat op dat hoge niveau! Helaas lukte
het B1 niet om een stunt tegen PKC uit te halen. Met de rust nog wel op voorsprong maar daarna drukte
PKC door waar VALTO het moeilijk kreeg.
De zon, veel publiek en veel sponsoren deden de rest. Een heerlijke zaterdag!

Aanpassing poule VALTO A2
Door terugtrekking van Veo A3 zijn er 2 poules samengevoegd en speelt A2 nu in een poule van 7 ploegen.
De wedstrijden van afgelopen zaterdag (net gewonnen van ONDO !) tellen gewoon mee.

Nieuwe spelregels
De KNKV heeft een aantal nieuwe regels ingevoerd. De twee meest opvallende zijn:
Bij spelhervattingen: De nemer van de spelhervatting mag niet actief of passief gehinderd worden. Actief
hinderen mocht al helemaal niet. Passief hinderen (in de weg staan) mag nu alleen als minstens een
armlengte afstand wordt aangehouden. Bestraffing met een vrije bal in datzelfde vak.
In F: Kort gezegd komt het er op neer dat een speler na zijn eigen schot niet direct na het afvangen weer
mag schieten. De speler moet in die situatie de bal eerst overspelen naar een medespeler.
Als speler A schiet en mist, en speler B vangt af, mag diegene wel meteen schieten.

Wedstrijden fluiten – Jij bent er toch wel?
Dit eerste weekend waren er al gelijk wat issues met de noodzakelijke scheidsrechters. Voor VALTO 3 en
VALTO A1 kwam de bondsscheidsrechter niet. Gelukkig waren Jan Korteland en Pierre van Venetien bereid!
Hartelijk dank heren (en bedankt dat we weer 2 vinkjes achter ons lijstje van wedstrijden mogen zetten). Als
scheidsrechters niet komen dan is dat heel vervelend. Helemaal als dat mensen van onze eigen club zijn.
Deze week misten 2 van ons eigen leden hun fluitbeurt. En dat zonder vervanging te regelen. Dat kan echt
niet! Graag allemaal je verantwoordelijkheid hierbij nemen!

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt.
Video-crew
Dag
12-9

Video’ers
VALTO 1- Des 1 (15:45 aanwezig): B3
VALTO 3 – Nikantes 2 (12:45 aanwezig): B3
26-9
VALTO 1 – Pernix 1 (15:45 aanwezig): B1
VALTO 2 – Pernix 2 ( 14:00 aanwezig): B1
3-10
VALTO 1 – Telstar 1 (15:45 aanwezig): B2
VALTO 3 – Dijkvogels 3 ( 12:30 aanwezig): B2
Overige teams op afspraak en zelf camara bediening regelen.
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Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Jeroen Voskamp
Arnold Kok
Mark van Geest
Dennis Voskamp
Johan van der Meer

Herhaling van berichten
Indeling VALTO 1,2,3
VALTO 1
Dames: Naomi, Ellen, Judith, Manon E
Heren: Frank, Bart, Rob, Niels K.
Begeleiding: Marco, Patrick, Willy
VALTO 2
Dames: Laura, Nikki, Lisanne O, Lotte, Mariska
Heren: Pieter, Laurens, Ruben, Kees
Begeleiding: Teun, Luuk
VALTO 3
Dames: Lysanne V, Manon G, Joyce, Mandy B, Aileen, Denise
Heren: Michiel, Steven, Jeroen, Dennis
Begeleiding: Chris
Geblesseerd: Mandy H, Niels L, Thom V, Ron

Indeling VALTO A1
Dames: Romee, Esmee, Lisa, Lisanne, Femke, Vera
Heren: Floris, Thijs, Ruben, Alex
Begeleiding: Hugo, Rosanne

Indeling VALTO F
Afgelopen weekend is de indeling voor de F-teams gemaakt. We hebben hier bewust lang mee gewacht om
te bekijken welke kinderen nog mee zouden komen trainen en om de afgelopen trainingen en het toernooi te
gebruiken om te kijken hoe ver de kinderen zijn. Verder hebben wij ook geprobeerd te kijken naar het sociale
aspect (vriendjes / vriendinnetjes) en naar hoe lang de kinderen al korfballen. Hieruit is de volgende
teamindeling ontstaan:
F1
Coach: Nikki van Spronsen
Finne Elenbaas
Lenne v.d. Voorn
Robin Hartholt
Roos Oussoren
Tobias van Vliet
F2
Coach: vacant
Elise Koole
Jasmijn Bakker
Isis Groen
Sara Dukker
Voor de F2 is op dit moment nog geen coach. Mocht je het leuk vinden om dit op je te nemen, dan is hij of zij
van harte welkom om dat bij de TC te melden! Het is niet moeilijk om een beginnend team te coachen. Met
een korte introductie en wat ondersteuning aan het begin, gaat dat zeker lukken.
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Trainen en coachen – meldt je nu aan!
We zijn bijna rond met de bemensing van alle teams. We zoeken we nog een enkele enthousiaste trainers
en coaches. We weten natuurlijk dat alle mensen dus ook de mensen bij VALTO het druk hebben. Daarom is
het dit jaar gelukt om ervoor te zorgen dat je altijd trainen geeft op de avond dat je zelf traint. Daarmee kost
je dat maar beperkte tijd. En natuurlijk mag je ook met een 2-tal of 3-tal inschrijven om trainen te geven.
Meldt je snel aan bij Johan (cooAenB@ckv-valto.nl).

Trainer KT-3
Komend seizoen hebben we vanuit VALTO 4 plekken geregeld voor een training KT-3 (Korfbaltrainer 3). Er
zijn al 3 plekken ingevuld door Rianne, Petra en Frank. Erg blij met jullie aanmelding. Een zeer leerzame
training voor wie het trainen geven leuk vindt en zich verder wil bekwamen. De cursus wordt gegeven in het
Westland. Nog 1 plek beschikbaar dus. Meld je aan!

Schotklok voor VALTO B1
Onze B1 speelt in de zaal dusdanig hoog dat zij ook gebruik moeten maken van de schotklok. Elke
thuiswedstrijd (dus 7 keer per seizoen) moeten we die schotklok gaan gebruiken. Hiervoor zijn we op zoek
naar 6 personen (2 groepjes van 3) die het leuk vinden die schotklok te bedienen. Het is niet moeilijk, maar
er is wel een korte (één avondje) cursus nodig. Die gaan we regelen natuurlijk. Misschien leuk voor de
ouders van B1? Maar anderen ook van harte welkom! Meld je ajb aan bij ondergetekende.
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Trainersavond 14 september! m.m.v. André Kuipers.
De TC wil alle trainers en coaches uitnodigen voor de trainersavond van 14 september.
Deze zal gehouden worden in de Villa vanaf 19.30 uur. André Kuipers zal deze avond grotendeels invullen.
Hij is een speler van het Nederlands team en is o.a. ook bekend van korfbalstars.
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/
Je kunt deze datum alvast noteren in je agenda. Binnenkort krijgen jullie meer informatie over de exacte
invulling van deze avond.
Groet, Johan van der Meer
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Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang
dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
04-09
D4
02-10
11-09
D2
09-10
18-09
D3
16-10
25-09
D1
23-10

B2
B3
C3
C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
14 september 2015
5 oktober 2015
Zaterdag 22 augustus 2015
21 november 2015
1 januari 2016
11 april 2016

Trainersavond, 19.30 uur VILLA
Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
Oefenprogramma
Schuurfeest
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 wint seizoensouvertoure van KV Tilburg

Sponsor: Martin Stolze BV
e
Afgelopen zaterdag stond voor VALTO 1 de eerste competitieronde van een nieuw seizoen in de 1
klasse op het programma. De wedstrijd werd gespeeld in nieuwe shirts, die gesponsord zijn door
hoofdsponsor Martin Stolze. De hele selectie is hem daarvoor uiteraard bijzonder dankbaar.
Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd binnen de selectie.
Zo zijn er sinds dit seizoen twee nieuwe gezichten binnen de VALTO selectie te bewonderen. Bart van
Leeuwen en Judith Goedendorp, beiden overgekomen van ODO uit Maasland, hebben zich dit
seizoen bij de equipe van coach Marco Swikker gevoegd. Zij wisten zich in de voorbereiding ook direct
in de basis van het eerste team te spelen. Naast deze twee spelers heeft ook Manon van der Ende
een plekje in het eerste team weten te bemachtigen. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit dat
Sharon Prins, Lisanne Onck en Thom Voskamp om uiteenlopende redenen momenteel niet in het
eerste spelen.
Na een uitstekende voorbereiding, waarin er niet onverdienstelijk werd geoefend tegen hoog
aangeschreven ploegen als Sporting Delta en Die Haghe, was het afgelopen zaterdag zaak om direct
de eerste punten van het seizoen binnen te slepen. Dit moest gebeuren tegen het eerste team van KV
Tilburg, een tegenstander die VALTO vorig seizoen in de zaal ook al twee keer tegenkwam. Toen
werden de overwinningen keurig verdeeld over beide ploegen, de verwachting was dan ook dat beide
ploegen er een gelijk opgaande strijd van zouden gaan maken.
In de beginfase van de wedstrijd viel dit echter tegen. Het was namelijk KV Tilburg dat het beste uit de
startblokken kwam. De openingstreffer was namelijk voor de Brabanders. Rob de Ruiter egaliseerde
echter vrijwel direct middels een vrije bal. Toch bleef KV Tilburg net iets overtuigender waardoor zij in
het eerste kwart van de wedstrijd konden uitlopen naar een 5-7 voorsprong. VALTO moest in deze
fase Frank de Rijcke dankbaar zijn, want mede door zijn drie doelpunten in de beginfase raakte KV
Tilburg nooit te ver buiten bereik.
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Na de 5-7 achterstand kwam de scherpte echter wat meer terug bij VALTO, waardoor zij vlak voor rust
de achterstand konden ombuigen naar een 10-8 voorsprong. Bij deze voorsprong klapte Niels Koole
door zijn enkel, een schreeuw volgde, maar gelukkig kon hij de wedstrijd wel vervolgen. Vlak voor rust
kon KV Tilburg nog wel de aansluitingstreffer noteren, waardoor er gerust werd met een 10-9
voorsprong in het voordeel van VALTO.
Na de pauze volgde er een zelfde spelbeeld als in het tweede deel van de eerste helft. VALTO stond
op voorsprong, maar het lukte de ploeg niet om afstand te nemen van de ploeg uit Tilburg. Ondanks
de eerste doelpunten in het oranje voor Bart van Leeuwen en Judith Goedendorp, kon VALTO tot aan
een minuut of 10 voor het laatste fluitsignaal het gat niet groter krijgen dan twee doelpunten. De
laatste 10 minuten van de wedstrijd werden ingegaan met een 17-15 voorsprong voor VALTO. Een
voorsprong die op het bord werd geschoten door invalster Lisanne Onck.
Hierna kon het nog alle kanten op. KV Tilburg loerde op de aansluitingstreffer, maar kon deze niet
produceren. Rob de Ruiter zorgde uiteindelijke voor de bevrijdende 18-15 en 19-15 waardoor VALTO
de eerste wedstrijd van dit seizoen met een keurige 19-15 kon afsluiten.
Na de succesvolle seizoenstart, zal VALTO volgende week proberen dit succes een vervolg te geven
tegen VICTUM / War Child uit Houten. Zowel VALTO 1 als VALTO 2 gaan hier proberen punt nummer
drie en vier binnen te slepen. Het tweede mag om 14.00 het veld betreden, waarna opvolgend het
eerste om 15.30 mag aantreden.
Doelpuntenmakers VALTO tegen KV Tilburg:
Frank de Rijcke: 6, Rob de Ruiter: 5, Niels Koole: 4, Bart van Leeuwen, Judith Goedendorp, Ellen de
Ruiter en Lisanne Onck: allen 1.

Avanti 5 – VALTO 4
Nadat afgelopen woensdag onze oefenwedstrijd letterlijk in het water was gevallen mochten we
afgelopen zaterdag richting Pijnacker voor een wedstrijd tegen Avanti 5.
Het was een mooie zaterdag met lekker weer, dus tijd voor een mooie wedstrijd.
Omdat Laurens, Lisa en Antoinette verhinderd waren gingen Vera en Arnold gingen met ons mee als
reserve, waarvoor alvast onze hartelijke dank.
Na het warm lopen, inschieten en een praatje begonnen we aan de wedstrijd. Het begin ging gelijk op
en na even achter te hebben gestaan bereikten we toch de rust met een voorsprong van 2 punten.
In de rust zochten we even wat verkoeling in de schaduw en we waren het er snel over eens dat we
gewoon op dezelfde manier door moesten gaan en dat het dan wel goed ging komen.
Na de rust begonnen we gelijk scherp met 2 doelpunten en het ging steeds beter draaien bij ons, waar
ze bij Avanti steeds meer onderlinge irritatie / frustratie kregen op elkaar.
Hierdoor konden we de voorsprong we vasthouden en uitbreiden tot aan het einde en kwamen we tot
de eindstand van 12-19 voor ons en gingen de punten mee terug naar De Lier.
Volgende week mogen we onze kunsten vertonen thuis in De Lier tegen Des om half 4 en ook dan
gaan we weer voor de overwinning. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om dit te aanschouwen,
tot volgende week!
Met vriendelijke groet, VALTO 4

VALTO 5
Verleden jaar zaten wij: Hans, Mark, Martin, Marco, Arnold, Hellen, Esther en Annemieke nog in
VALTO 4 maar dit jaar gaan we voor VALTO 5 met een geweldige aanvulling van de meiden: Sharon,
Ilse, Anna, Nia en Mellanie. Afgelopen woensdag hadden we eigenlijk even moeten oefenen tegen
Nieuwerkerk maar deze wedstrijd kon helaas niet doorgaan vanwege het weer.
Dus afgelopen zaterdag onze eerste wedstrijd tegen Refleks uit. We hebben een prima wedstrijd
neergezet met veel doelpunten en ondanks het warme weer bleven we ervoor gaan. Komt helemaal
goed dit seizoen. De eerste twee punten zijn binnen.
Groetjes VALTO 5
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VALTO B2 – ACHILLES B3
Afgelopen zaterdag hadden wij onze eerste echte wedstrijd. Het was prachtig weer en we hadden er
zin in. Voor de wedstrijd nog even op de foto, de teamspirit zat er goed in. Een praatje, warmlopen, en
iets over twaalven konden we met lichte spanning beginnen aan onze strijd tegen Achilles B3. In de
aanval begonnen we met Joost, Nick, Kitty en Inge en aan de andere kant in het verdedigingsvak
stonden Luuk, Rolf, Iris en Fleur. Het begon goed en al snel hadden we 1-0 voorsprong mede dankzij
een mooie korte kans van Inge. De aanval had veel kansen en de verdediging kon de bal vaak snel
weer terugspelen, hierdoor kwam al snel een tweede doelpunt door een doorloop van Joost. Helaas
zaten er nog een aantal slordigheden in ons spel en lieten we nog twee ballen door. We wisselden
van vak en Kitty wist voor de rust nog een keer te scoren. Met een tussenstand van 3-2 verlieten we
het veld en kwamen we als team bij elkaar om mogelijke verbeteringen te bespreken. Cock vertelde
ons wat er beter kon, maar ook de goede punten werden genoemd. Een beetje opgefrist en met wat
extra moed konden we weer beginnen aan de volgende helft van de wedstrijd. Fabian kwam er nu in
voor Nick en Iris maakte plaats voor Noa. Alhoewel we aardig wat zelfvertrouwen hadden, speelden
we wat chaotisch en lieten we een derde bal door, 3-3. Fouten werden gemaakt en weer
goedgemaakt en gelukkig werd na enkele tijd weer een voorsprong behaald door een mooi en raak
schot van Rolf. We hebben hard gewerkt en wisten nog een keer te scoren, een korte kans van Luuk.
Het stond nu 5-3 en het ging alweer beter. Helaas maakte Achilles nog een doelpunt waardoor de
wedstrijd eindigde in een 5-4 overwinning voor ons. Het ging allemaal niet geheel vlekkeloos, maar de
eerste punten zijn binnen. Er zal nog veel moeten worden geoefend en geleerd, maar al met al een
nette prestatie voor deze eerste wedstrijd. We gaan een mooi jaar tegemoet.
Fleur

VALTO B3 - Ondo B4
Afgelopen Zaterdag was het erg warm. We begonnen heel goed want al binnen een minuut had Mate
de 1-0 gescoord met een heel mooi afstandsschot. Toen werd het steeds warmer en moeilijker, toen
werd de 1-1 gescoord door Ondo. Het duurde lang maar toen kwam de 2-1 van Floris. Toen scoorde
Richelle een hele mooie doorloop maar die werd helaas afgekeurd wegens snijden. Net voor rust
maakte ondo nog de 2-2. Het ging heel goed in de eerste helft dus we gingen positief de kleedkamer
in. Na wat goeie aanwijzingen van onze coach Nico begonnen we de tweede helft. Wij hadden echt
heel veel kansen en ondo ook een paar, en toen scoorde jammer genoeg ondo en toen ging het mis
gelijk daarachteraan ook de 2-4 en de 2-5. Wij deden heel erg ons best om te scoren wij waren ook
beter en hadden meer kansen maar het leek wel of er een plankje in de korf lag want echt niks ging er
bij ons in. Het werd steeds vermoeiender door de hitte en toen scoorde ondo ook nog de 2-6 toen was
het echt klaar nog een paar kansen hadden we en toen floot de scheids af.
VALTO B3- Ondo B4 2-6
Groetjes Floris B3

Achilles C2 – VALTO C1
Zaterdag stond voor ons de eerste competitiewedstrijd op het programma, uit tegen Achilles C2.
We hadden al een oefenwedstrijd gespeeld tegen Achilles C1, die hadden we verloren.
We moesten vroeg beginnen om 9.00.
We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Bas, Luca, Julia en Liz.
En in de verdediging met: JP, Wouter, Laura en Tessa, Iris begon reserve.
We begonnen de wedstrijd, en kwamen op 0-1 voorsprong, toen 1-1 en uiteindelijk 2-2.
Toen werd het 2-5 voor ons, en gingen we de rust in met een 3-5 voorsprong.
Ik weet niet hoe het precies gegaan is, maar we hebben 7-10 gewonnen.
Het was een leuke wedstrijd, en we hebben de eerste 2 punten te pakken!!
Volgende week moeten we thuis tegen Weidevogels om 10.00.
VALTO C1

ODO C1 - VALTO C2

Sponsor: Vijverberg Fietsen, Plantenkwekerij P. van Geest
Vandaag stond de eerste competitiewedstrijd op het programma, een uitwedstrijd tegen ODO C1.
Gelukkig was het lekker weer en gingen we met een compleet team richting Maasland. Vorige week
zijn Tessa Boers en Julia van der Mout bij de C2 gekomen. Hier is de C2 natuurlijk blij mee.
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Er werd gespeeld op gras. Dit was ook wel even wennen. Al snel kreeg de C2 een vrije bal. Gelukkig
kon hieruit gescoord worden en stond de C2 met 0-1 voor. Helaas nam ODO C1 het heft in handen
en stond het al snel 1-1. De C2 had het moeilijk. Ze konden de bal niet echt snel rond spelen en ODO
kreeg kans om wel te scoren. We gingen de rust in met 3-1. Na de rust bleef het spel eigenlijk
hetzelfde. De C2 bleef echt wel werken om te scoren, maar helaas zaten er geen scores meer in.
De eindstand werd 7-1. Jammer, volgende keer beter. Volgende week speelt de C2 om 11 uur thuis
tegen ONDO C3.
Groetjes Kim van Dop

Avanti D2 - VALTO D2
Vandaag de eerste wedstrijd voor het “echie” van het seizoen van VALTO D2. We hebben al tijdens
het Excelsior toernooi geoefend met dit nieuwe samengestelde team. 5 kinderen, Thomas, David,
Daan, Laura en Jolijn, die al een jaar in de D hebben gezeten en 4 kinderen, Elise, Marith, Niels en
Sanne, die vorig jaar bij de E nog 4korfbal speelden. In het veld moest iedereen tijdens het toernooi
nog aan elkaar wennen, maar gedurende het toernooi ging dat steeds beter. Met Thomas als trainer
en coach van dit TOP team moet het vast een leuk jaar worden voor de jongens en meiden.
De eerste wedstrijd van de competitie moesten we spelen tegen Avanti D2. Het begin was een gelijk
opgaande wedstrijd waarin iedereen met heel veel inzet speelde. Het geluk was niet altijd aan de
VALTO kant, waardoor Avanti na de rust iets uitliep en eindigde in een 8 – 4 stand voor Avanti. Het
was een leuke wedstrijd om naar te kijken en met deze inzet valt de medaille volgende keer vast de
goede kant op.
Groetjes, Sanne en Joke

VALTO D3
Na een mooie peptalk van Michiel begon de wedstrijd tussen VALTO en ALO. Al vrij snel scoorde ALO
de 0-1. Maar daar liet VALTO geen gras over groeien en Daan scoorde de 1-1. Beide teams speelden
goed. Voor de rust brengt VALTO het op 2-1 gescoort door Sanne. Beide ploegen krijgen veel kansen.
Mette, de invalster zorgt voor de 3-1 na de rust. Maar ALO maakte er 3-2 van. Bas bracht daar
verandering in en het werd 4-2. Daan scoorde nog een keer en het werd 5-2. ALO komt er niet meer
tussen en Sanne brengt het op een schiterende eindstand van 6-2 voor VALTO!

VALTO D4 - ODO D3
Op 29 augustus 09:00 uur moesten wij korfballen tegen ODO D3.
Het ging heel goed. In de 8e minuut scoorde Sven en snel daarna nog 1 van een lange afstand en
toen nog 1. Na de rust scoorde de tegenstander helaas, maar gelukkig scoorde Mink en Justin er
allebei nog 1 en toen Sven weer eentje. Daarna was het de beurt aan Tim en toen Sven en het laatste
doelpunt kwam van Mink. Allemaal jongensdoelpunten. Hopelijk volgende week allemaal
meisjesdoelpunten. De eindstand was 10-1!
Groetjes, Dione

VALTO E1 - Top / Quoratio
Vandaag moest VALTO E 1 de competitie starten tegen Top / Quoratio uit Sassenheim.
We begonnen goed en stonden aan het eind van het eerste kwart met 1-0 voor , in het 2 e kwart
kwamen we door Renske al snel op 2-0 , waarna Top de 2-1 maakte. Bij rust stond het 4-2 voor ons.
Het is nog even wennen met elkaar , maar langzamerhand zag je dat men elkaar beter kon vinden.
De omschakeling van verdediging naar aanval ging zo soepel dat we na de rust snel uitliepen naar
een 8-3 voorsprong. In het vierde kwart kwam Top snel terug en de doelpunten volgden elkaar snel
op , zodat het toch nog spannend werd. Uiteindelijk wisten wij ook nog 2 doelpunten te maken ,
waardoor de eindstand op het scorebord 10-8 voor ons was en de eerste winst een feit was. Als wij
ons niet vergissen , hebben we ook allemaal minimaal 1 doelpunt gemaakt. En top gespeeld allemaal!
Coaches en trainers kunnen dus trots zijn in de korte aanloop naar het nieuwe seizoen met dit
behaalde resultaat.
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VALTO E3 – HKV/Ons Eibernest
Op deze zonnige zaterdagochtend 29 augustus verzamelen Jonne, Luna, Estelle, Christy en Sanne
van E3 zich voor de wedstrijd tegen E1 van HKV Ons Eibernest.
Iedereen startklaar, de wedstrijd kan beginnen.
De teams zijn goed aan elkaar gewaagd en er wordt mooi overgespeeld. Dan krijgt de tegenstander
steeds meer kansen, maar VALTO weet goed te voorkomen dat er gescoord wordt. Dan toch.... 0-1.
En dan gaat het ineens hard, oei.... aan het einde van de eerste helft 0-9 :-(
Vol goede moed begint E3 aan de tweede helft en weten ze goed te verdedigen.
0-11. De laatste 10 minuten gaat het nog beter. Jonne en Estelle scoren, mooi! Een goede tweede
helft waarmee de eindstand op 3-12 komt! Goed volgehouden, meiden!

VALTO E4 – HKV/Eibernest E2
Vandaag spelen we onze eerste wedstrijd van dit seizoen. Het is lekker weer om te spelen. Ons team
bestaat uit: Sven, Igor, Yara, Maartje en Maaike. Igor kan vandaag helaas niet spelen omdat hij is
geblesseerd aan zijn voet. Daarom hebben we Alycia vandaag bij ons om in te vallen.
In de eerste 10 minuten zijn we erg aan elkaar gewaagd. Er wordt goed overgegooid maar beide
teams weten niet te scoren. In de volgende 10 minuten scoort HKV 2 keer en gaan we even wat
drinken. Petra onze coach zegt dat we beter moeten kijken naar wie we gooien en ook moeten
proberen de bal af te vangen onder de paal. Nu zijn we steeds heel snel de bal weer kwijt.
Na de rust scoort invalster Alycia de 1 – 2. We verdedigen wel goed want HKV komt ook niet meer tot
scoren. Dus dit was ook de eindstand. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, jullie worden
steeds wat feller allemaal! Veel plezier met de trainingen de komende week en Igor: beterschap!
Groetjes van Ineke, de moeder van Yara.

VALTO E5 – ODO E4
Op zaterdag 29 augustus mocht VALTO E5 de eerste wedstrijd van het seizoen spelen tegen ODO
E4. In de eerste helft scoorden we twee keer, maar helaas telden deze punten niet. Het doelpunt van
Tristan was verdedigd en Daan nam zijn strafworp te vroeg. Tijd voor limonade en een peptalk van de
coach. In de tweede helft gingen we goed van start. Iris scoorde al snel het eerste doelpunt en Lucas
scoorde niet veel later met een doorloop het tweede punt. In de laatste 10 minuten scoorde Isabel
haar allereerste doelpunt en zo wonnen de eerste wedstrijd met 3-0! Op naar de volgende
overwinning!
Groetjes, Lucas

VALTO F1
Onze eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen was tegen Die Haghe F2.
De eerste helft van de wedstrijd hadden we een beetje pech. Heel veel schoten op de korf gingen er
niet in. We stonden dan ook een paar maal achter met 3 punten, waardoor onze 5e speler erin mocht.
In de rust stonden we 10-7 achter. Nikki onze coach en trainster heeft ons toen een paar tips
gegevens en in de tweede helft kwamen we helemaal terug.
Al snel kwamen we op een stand van 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, 11-15, 11-16 12-16 en daar was het
eindsignaal. De overwinning was binnen!!!! Wij (Finne, Roos, Tobias, invaller Jonne en Lenne) hebben
allemaal laten zien hoe goed we kunnen korfballen. We moesten flink ons best doen, maar dat was
het zeker waard.
Groetjes, Lenne

ONDO F5 - VALTO F2
Vanochtend had ik de eer om de eerste wedstrijd van de F2 te mogen coachen.
Elise, Sara, Jasmijn, Isis en Yara(uit de E) stonden paraat om 9.15.
Wat een stel leuke meiden bij elkaar en wat een korfbalkanjers in het veld!
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Vanaf minuut één werd er ontzettend goed verdedigd en werd ONDO niet in de gelegenheid gesteld
om te scoren. Na enkele minuten viel het eerste doelpunt al door Jasmijn 0-1!
Na goed overspelen en de vrije man, ik bedoel meid in dit geval weten te vinden scoorde Elise het 2e
doelpunt van grote afstand 0-2. Ga zo door meiden!!
Doordat de meiden goed op elkaar letten en hard over het veld raasde wist Elise wederom te scoren
0-3. Tjee, dat gaat goede kant op....
ONDO probeerde hier en daar wat schoten op de korf los te laten, maar dat mocht in eerste instantie
niet baten. Ondanks dat de meiden er boven opstonden wist ONDO na verloop van tijd toch een
doelpunt te scoren en werd het 1-3. De meiden van de F2 gingen nog harder lopen en probeerde alle
ballen te onderscheppen, dat leidde tot doelpunt nummer 4 door Jasmijn 1-4.
Voor we het wisten stonden er 5 tegenstanders in het veld, de Superspeler mocht meedoen. Tjee, dat
wordt nòg beter verdedigen!
Ook daar lieten de VALTO meiden zich niet door afschrikken en gingen gewoon op dezelfde voet
verder. Yara schoot van afstand en scoorde een prachtige 1-5.
ONDO probeerde nog op het laatste moment wat terug te doen en maakte de 2-5.
Door het goed overspelen van Sara en Isis die elke keer de vrije speler wisten te vinden kon Elise de
laatste scoren 2-6. Dit was tevens de eindstand.
Wat een prestatie van de F2 VALTO meiden, waarvan sommige hun eerste competitiewedstrijd
speelde. Petje af ladies en op naar volgende week!
Groeten, Claudia Groen

Zaterdag 12 september 2015
16:00
14:15
13:00
13:00
17:00
11:00
15:45
12:15
12:45
11:00
14:30
10:00
10:00
11:15
09:15
10:00
11:00
12:00
10:00
09:00
10:00
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
10:00
09:00

399
3022
3008
3070
3066
2098
1491
6563
433
7965
1648
8804
3406
2984
9104
3452
3094
2761
395
154
3265
507
490
149
3263
57
548
993

VALTO 1 - DES 1
VALTO 2 - DES 2
VALTO 3 - Nikantes 2
GKV 4 - VALTO 4
Achilles 5 - VALTO 5
VEO 5 - VALTO 8
VALTO 6 - Fiks 5
VALTO A1 - Avanti A1
VEO A3 - VALTO A2
VALTO B1-Oranje Wit B1
VALTO B2 - DES B1
KVS C1 - VALTO C1
DES C2 - VALTO C2
Fortuna C4 - VALTO C3
Albatros D1 - VALTO D1
VALTO D2 - DES D1
VALTO D3 - DKC D1
VALTO D4 - ONDO D4
VALTO E1-Die Haghe E1
VALTO E2 - ONDO E2
VALTO E3 - Achilles E2
VALTO E4 - Avanti E8
VEO E1 - VALTO E5
VALTO E6 - DES E2
VALTO E8 - Excelsior E2
VALTO E7 - ODO E3
VALTO F1 - DES F1
VALTO F2 - Avanti F2

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Bezuidenhoutseweg Den Haag
Pomonaplein in Den Haag
Westvliet in Voorburg
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Westvliet in Voorburg
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Cas van Dijkpark Scheveninn
Biesland in Delft
Kruithuisweg-Oost in Delft
Develstein in Zwijndrecht
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Westvliet in Voorburg
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
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Michel Baart
R. Dekker
G. Auwerda
(gras)
(60*30)
(60*30)

R. Knuist
Jeroen Voskamp
J. van Velzen

(60*30)
P. Pijper
Thijs Dijkstra
(40*20)
(40*20)
(40*20)

J. Holleman
Steven Vijverberg
Kees Verkade
Lisanne Onck
Luuk Staalduine
Marja de Jong
Denise Herbert
Lisa de Rijcke

(60*30)
Maaike Ridder
Rick van Dasler
Rosalie Prins
Alex Kok
Lisa Staalduine

Zaterdag 19 september 2015
16:00
14:20
15:30
15:30
14:00
13:30
16:00
12:30
15:00
11:15
14:15
09:00
11:00
10:00
13:00
12:00
09:00
11:00
11:00
10:00
12:00
10:00
09:05
14:00
10:00
11:00
11:30
11:30
10:00
12:00

1367
4678
4697
4630
4626
921
1730
7204
2400
7889
2859
674
8862
3358
870
9062
2696
2753
2779
163
3254
46
76
366
126
508
3609
3588
721
809

Vitesse 1 - VALTO 1
Vitesse 2 - VALTO 2
KVS / Maritiem 5 - VALTO 3
VALTO 4 - Excelsior 4
VALTO 5 - ALO 4
VALTO 8 - Weidevogels 5
Avanti 10 - VALTO 6
Weidevogels A1 - VALTO A1
VALTO A2 - VEO A3
KCC B1 - VALTO B1
DES B1 - VALTO B2
Avanti B7 - VALTO B3
VALTO C1 - KVS C1
VALTO C2 - DES C2
VALTO C3 - Fortuna C4
VALTO D1 - Oranje Wit D1
DES D1 - VALTO D2
DKC D1 - VALTO D3
ONDO D4 - VALTO D4
Dijkvogels D2 - VALTO D5
Die Haghe E1 - VALTO E1
ONDO E2 - VALTO E2
Achilles E2 - VALTO E3
Avanti E8 - VALTO E4
VALTO E5 - VEO E1
DES E2 - VALTO E6
Excelsior E2 - VALTO E8
ODO E3 - VALTO E7
DES F1 - VALTO F1
Avanti F2 - VALTO F2

De Bongerd in Barendrecht
De Bongerd in Barendrecht
Cas van Dijkpark Scheveninn
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Groene Wijdte in Pijnacker
Merenveld in Bleiswijk
De Zwet in De Lier
Schenkel in Capelle ad IJssel
Biesland in Delft
De Groene Wijdte in Pijnacker
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft
Biesland in Delft
Juliana Sportpark ’s-Gravede
Veld Dijkvogels in Maasdijk
Baambruggestraat 10 D Haag
Juliana Sportpark ’s-Gravde
Pomonaplein in Den Haag
De Groene Wijdte in Pijnacker
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft
Biesland in Delft
De Commandeur in Maasland
Biesland in Delft
De Groene Wijdte in Pijnacker

(40*20)
(40*20)
(60*30)

Koen Meijer
B. Gelissen
M. Steenvoorden
C. Visser
Ruben vd Lugt

(40*20)
(40*20)

Henk Jan Bos
Martin Boekestijn
J. de Jong

Hans Ridder
Thomas Ris

(gras)
(40*20)
(gras)
(gras)
(gras)
Manon v.d. Ende

(gras)
(gras)

Zaterdag 26 september 2015
16:00
14:15
12:30
15:00
14:00
14:00
17:00
11:00
13:00
11:15
10:00
10:45
11:15
12:15
13:15
10:15
13:00
11:00
09:00
11:00
10:00
11:00
10:00
09:00
09:00
10:00
09:00
10:00
09:00

1454
4860
4846
3299
3304
2100
2009
7292
434
7893
2861
675
8918
194
3361
3551
2754
2777
164
3252
48
78
364
491
3581
30
405
759
2971

VALTO 1 - Pernix 1
VALTO 2 - Pernix 2
VALTO 3 - Ventura Sport 3
Weidevogels 3 - VALTO 4
Dubbel Zes 3 - VALTO 5
Meervogels 6 - VALTO 8
VALTO 7 - KIOS 4
Excelsior A1 - VALTO A1
ONDO A4 - VALTO A2
VALTO B1 - Vitesse B1
Achilles B3 - VALTO B2
ONDO B4 - VALTO B3
VALTO C1 - Achilles C2
VALTO C2 - ODO C1
VALTO C3 - ODO C2
VALTO D2 - Avanti D2
ALO D2 - VALTO D3
ODO D3 - VALTO D4
DES D2 - VALTO D5
TOP E1 - VALTO E1
Avanti E3 - VALTO E2
HKV/nest E1 - VALTO E3
HKV/nest E2 - VALTO E4
ODO E4 - VALTO E5
VALTO E6 - Excelsior E4
VALTO E8 - VEO E2
VALTO E7 - ALO E2
VALTO F1 - Die Haghe F2
VALTO F2 - ONDO F5

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Merenveld in Bleiswijk
Stokroosveld in Den Haag
Vernedesportpark Zoeterer
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft
Juliana Spo ’s-Gravenzande
De Zwet in De Lier
Pomonaplein in Den Haag
Juliana Spo ’s-Gravenzande
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Bosjes van Pex in Den Haag
De Commandeur in Maasland
Biesland in Delft
De Wasbeek Sassenheim
De Groene WijdtePijnacker
HKV/Ons Eibe Den Haag
HKV/Ons Ei Den Haag
De Commandeur in Maasland
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
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Robert Heiningen
Bas vd Meijden
T. Winters
(40*20)
(60*30)
Marco Boekestijn
N. Karbet
(40*20)
D. Binnendijk
(40*20)
(40*20)
Rob de Ruiter
Max Hulsebosch
Steven Vijverg
(40*20)
(gras)
(24*12)
(24*12)
(24*12)
(gras)
Nia van den Berg
Laurens van Eijk
Joyce Meijer
Esther de Jong
Laura Herbert

