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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

Zijtwende 41
De Lier

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
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De Bijblijver 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 

20 januari 2014 41e jaargang nr. 21 
 
 
 
 
Uitslagen 18 januari 
Dijkvogels 1 - VALTO 1 15 - 20 

Dijkvogels 2 - VALTO 2 11 - 12 

VALTO 4 - KIOS 3 12 - 16 

VALTO 3 - Korbatjo 3 19 -   4 

GKV 3 - VALTO 5 22 -   5 

VALTO 6 - De Meervogels 9 12 - 15 

KVS / Maritiem A2 - VALTO A1 8 - 16 

VALTO A2 - ODO A2 7 -   8 

VALTO A3 - HKV / Onnest A3 7 -   7 

ONDO M B1 - VALTO B1 9 - 20 

VEO B2 - VALTO B2 7 -   5 

VALTO B3 - KVS / Maritiem B3 4 -   2 

VALTO C1 - Weidevogels C1 8 - 14 

Ready C2 - VALTO C2 8 -   4 

VALTO C3 - Madjoe C3 9 -   7 

Ready D1 - VALTO D1 7 -   9 

Phoenix D1 - VALTO D2 16 -   6 

Achilles E1 - VALTO E1 3 -   3 

GKV E1 - VALTO E3 5 -   1 

Futura E1 - VALTO E2 0 -   8 

De Meervogels E2 - VALTO E4 4 -   1 

VALTO F1 - Fortuna / MHIR F4 7 -   3 

VALTO F2 - GKV F1 1 -   3 

VALTO F3 - KVS / Maritiem F4 5 -   2 
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Nabeschouwingen 
Afgelopen zaterdag was er weer een vol programma: 24 wedstrijden en daarvan werden er 11 gewonnen, 11 verloren en 
2 gelijk gespeeld. Belangrijke overwinningen voor VALTO 1, 2 en A1 en een monsterscore bij de B1, die wonnen met 9-
20 uit bij ONDO Middelburg.  
  
Senioren 
VALTO 1 speelde uit bij Dijkvogels. Thuis werd er compleet over deze ploeg heen gewalst. Dit keer nam Dijkvogels het 
initiatief, maar kon dat niet lang volhouden. VALTO verzaakte om de grote voorsprong vast te houden en zo werd het 
uiteindelijk een 15-20 overwinning. De concurrenten wisten ook hun wedstrijd te winnen, waardoor er verder niks 
veranderd in de poule.  
VALTO 2 speelde ook uit bij Dijkvogels. Thuis werd er van deze ploeg verloren en ook nu had het tweede het erg 
moeilijk. Zo’n beetje de hele wedstrijd werd er tegen een achterstand aangekeken. Maar met invaller Twan Kortland uit 
de A1, die goed was voor vier doelpunten, werd uiteindelijk de winst toch nog binnen gehaald: 11-12.  
VALTO 3 speelde thuis tegen de onderste uit de poule: Korbatjo 3. VALTO 3 domineerde de wedstrijd en wist makkelijk 
te winnen: 19-4. Het derde staat nu op de tweede plek, één punt achter koploper Albatros 4. Aanstaande zaterdag speelt 
het derde uit bij Albatros en dus kan bij winst de koppositie overgenomen worden.  
VALTO 4 speelde thuis tegen KIOS 3. Het wordt helaas wat eentonig, want ook dit keer verloor het vierde: 12-16. En 
dus nog steeds puntloos onderaan. Aanstaande zaterdag staat de koploper op het programma! 
VALTO 5 speelde uit tegen koploper GKV 3. VALTO 5 wist pas één punt te halen en GKV wist al haar wedstrijden te 
winnen. Resultaat: 22-5. Aanstaande zaterdag speelt het vijfde uit tegen ODO, die drie punten heeft, dus misschien dat 
er dan weer wat punten te behalen zijn! 
VALTO 6 speelde thuis tegen Meervogels 9. Beide ploegen bevinden zich in de hele grote middenmoot in deze poule. 
Helaas ging Meervogels er met de punten vandoor: 12-15. Aanstaande zaterdag staat de koploper op het programma, 
die tot nu toe alles gewonnen heeft.  
VALTO 7 was vrij.  
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen KVS A2. Thuis werd er met ruime cijfers van deze ploeg gewonnen. Dit keer speelde de A1 
onder haar niveau, maar dat was gelukkig wel genoeg voor de overwinning: 8-16. Aanstaande zaterdag staat de 
wedstrijd tegen het lastige GKV A1 op het programma.  
VALTO A2 speelde thuis tegen ODO A2 en was dichtbij de eerste punten. Helaas werd er nipt verloren, 7-8. Aanstaande 
zaterdag wacht één van de koplopers, KOAG A2. 
VALTO A3 speelde thuis tegen koploper HKV/OE A3. Middenmoter VALTO A3 had uit de wedstrijd tegen HKV 
gewonnen en ook dit keer maakte ze het de koploper lastig. Het resultaat was een 7-7 gelijkspel.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen ONDO (M) en mocht dus 3 uur in de auto zitten om een wedstrijdje te korfballen. Gelukkig 
was het niet voor niks, want na een wat moeizame start, kwam de machine goed op gang en werd er op allerlei 
manieren en door allerlei spelers vanuit allerlei hoeken gescoord en werd er uiteindelijk met 9-20 gewonnen. Helaas blijft 
koploper TOP ook alles winnen en lukt het niet om dichterbij te komen.  
VALTO B2 speelde uit tegen VEO B2. Het wil helaas niet zo lukken bij de B2 en ook nu weer werd er verloren: 7-5.  
VALTO B3 speelde thuis tegen KVS B3. Een wedstrijd met weinig doelpunten, die de B3 uiteindelijk wel wist te winnen: 
4-2.  
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen koploper Weidevogels C1. Lange tijd kon de C1 op drie doelpunten achterstand 
bijblijven, maar op het laatst nam Weidevogels toch nog even een eindsprint en zo werd het 8-14. Aanstaande zaterdag 
speelt de C1 tegen één van de andere koplopers: Trekvogels C1.  
VALTO C2 speelde uit tegen Ready C2. Thuis werd er nog van deze ploeg gewonnen, maar dit keer was Ready de 
betere ploeg. Er werd met 8-4 verloren en zo gaf de C2 de koppositie uit handen. Aanstaande zaterdag speelt de C2 
tegen een concurrent voor de koppositie, DES C2, en dus is winst noodzakelijk om mee te blijven doen om het 
kampioenschap.  
Koploper VALTO C3 speelde thuis tegen de onderste uit de poule, Madjoe C3. Dat lijkt op papier een makkelijke 
wedstrijd, maar niets was minder waar. Er moest hard gewerkt worden, maar gelukkig bleven de punten in De Lier, 9-7, 
en daarmee blijft de C3 bovenaan staan.  
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen concurrent Ready D1. Een belangrijke wedstrijd, want de winnaar kon mee blijven doen om 
het kampioenschap. VALTO D1 speelde geen goede wedstrijd en was eigenlijk de mindere ploeg. Toch werd er 
gewonnen, 7-9.  
VALTO D2 speelde uit tegen koploper Phoenix D1. Al gauw werd duidelijk dat Phoenix niet voor niks bovenaan staat, 
want ze waren een stuk beter. VALTO D2 speelde best een goede pot, maar tegen deze tegenstander was niet 
opgewassen, 16-6.  
VALTO D3 was vrij.  
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E-jeugd 
VALTO E1 speelde uit tegen Achilles E1. Een paar weken geleden werd er thuis met 7-4 van deze ploeg gewonnen. 
Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en stond ook na afloop een gelijke stand op het scorebord, 3-3.  
VALTO E2 speelde uit tegen Futura E1. De E2 was weer lekker op dreef en wist met 0-8 te winnen.  
VALTO E3 speelde uit tegen koploper GKV E1. Thuis werd er met 0-7 verloren van deze ploeg. De E3 heeft de 
afgelopen maanden veel geleerd en dat was ook terug te zien in de stand, want dit keer werd er maar met 5-1 verloren.  
VALTO E4 speelde uit tegen koploper Meervogels E2. Helaas wist de E4 de goede lijn van de afgelopen weken niet 
voort te zetten, want er werd met 4-1 verloren.  
  
F-jeugd 
VALTO F1 speelde thuis tegen Fortuna F4. De F1 had geen moeite met Fortuna, er werd met 7-3 gewonnen. De F1 
staat netjes bovenaan en verstevigde hiermee de koppositie. 
VALTO F2 speelde thuis tegen GKV F1. Uit werd er nog gelijk gespeeld tegen deze ploeg, maar helaas werd er dit keer 
verloren, 1-3.  
VALTO F3 speelde thuis tegen KVS F4. Na een paar verloren partijen op rij, was het wel weer eens tijd voor een 
overwinning. En dat lukte! Het werd 5-2.  
  
 
 
Zaterdag 25 januari 2014 

13211 2F VALTO 1 – Vlaardingen 1 15:45 Vreeloo-hal Hal 1  
17582 R2I VALTO 2 - Vlaardingen 2 14:30 Vreeloo-hal Hal 1  
17656 R3N Albatros 4 - VALTO 3 19:00 Develsteinhal Veld 1  
17555 R3K ZKC '31 3 - VALTO 4 17:15 De Tref Veld 1  
4927 R5F ODO 6 - VALTO 5 13:05 De Hofstede Maasland Veld 1  
8104 R6E Tempo 9 - VALTO 6 17:05 Limeshallen Alphen/Rijn Hal 1 (links)  
5172 R7F VALTO 7 - DES (D) 8 15:40 Vreeloo-hal Hal 2 Dennis 
19449 A1F VALTO A1 - GKV (H) A1 13:15 Vreeloo-hal Hal 1  
19420 A2K KOAG A2 - VALTO A2 10:40 De Boog Veld 1  
7206 A4C KVS/Maritiem A3 - VALTO A3 17:15 Blinkerd Scheveningen Veld 1  
20701 B1G VALTO B1 - Oranje Wit (D) B2 12:15 Vreeloo-hal Hal 1  
5473 B3B VALTO B2 - Excelsior (D) B2 13:25 Vreeloo-hal Hal 2 Arnold P 
5904 B5D VEO B3 - VALTO B3 12:20 Essesteyn Voorburg Veld 1  
21710 C1F VALTO C1 - Trekvogels C1 11:15 Vreeloo-hal Hal 2  
6680 C4G DES (D) C2 - VALTO C2 13:00 De Hoornbloem Veld 1  
7706 C5F KVS/Maritiem C4 - VALTO C3 13:00 Blinkerd Scheveningen Veld 1  
8262 D1C VALTO D1 - ODO D1 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Mellanie 
8722 D2G VALTO D2 - De Meervogels D3 12:20 Vreeloo-hal Hal 2 Niels K 
9310 D3G VALTO D3 - TOP D4 14:30 Vreeloo-hal Hal 2 Thijs 
9429 E8-1B TOP E1 - VALTO E1 09:00 De Korf, Sassenheim veld 1  
10002 E8-3F Avanti (P) E4 - VALTO E3 13:45 De Viergang, Pijnacker Veld 1  
10014 E8-3G Dubbel Zes E2 - VALTO E2 13:55 Gaslaan Veld 1  
9976 E8-3H ONDO (G) E4 - VALTO E4 09:55 De Hoekstee Veld 1  
10804 F3G Achilles (Hg) F2 - VALTO F3 12:00 Ockenburgh Den Haag Veld 1  
 
 
Zaalwacht 
Hal 1      Hal 2 

11:00-13:00 Daniela van Marrewijk 11:00-13:00 Helma Hagemans 
13:00-15:00 Imke Jansen 13:00-15:00 Leandra vd Vegt 
15:00-17:00 Floris van Muijen 15:00-17:00 Jelle Boeters / res V6 
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Opstellingen zaterdag 25 januari 
Selectie aanwezig : 13.30h 
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Mirjam, Daniëla?, Antoinette, Manon 
Heren : Niels K, Frank de R, Thom, Rob, Ron, Niels L, Luuk, Lennart, Pieter, Kevin? 
 
VALTO 3  vertrek : 17.30h 
Dames : Leonie, Ilse, Denise, Mariska     Res : Lotte, Naomi 
Heren : Jeroen?, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C   Res : Twan, ??? 
 
VALTO 4  vertrek : 15.30h 
Dames : Esther, Anna, Aileen, Nikki     Res : ??? 
Heren : Arnold K, Arnold P, Marco, Martin, Mark      
 
VALTO 5  vertrek : 11.55h 
Dames : Mariska, Ryanne, Mandy, Marije    Res : ??? 
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E 
 
VALTO 6  vertrek : 15.30h 
Dames : Petra de J, Gerda,  Jeanette, Ria    Res :??? 
Heren : Frank P, Niels v B, Gert Jan, Jelle, Ruud, Rinze 
 
VALTO 7  aanwezig : 14.50h 
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen??    Res : ??? 
Heren : Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico 
 
 
 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
7 maart  Bowlen  
14, 15 en 16 maart  Trainingsweekend Emst 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
13 juli  We love korfbal  
 
 
 
Bestelling VALTO trainingspakken. 
De bestelllingen van de VALTO trainingspakken via de CKV-VALTO site hebben vertraging opgelopen. 
De voorraad bij Erima was op waardoor het langer gaat duren voordat de pakken van de leden er zijn. 
Sport 2000 gaat ervan uit dat deze problemen tussen half en eind februari zijn opgelost. 
De leden zullen individueel geïnformeerd worden als hun trainingspak klaar ligt bij sport 2000. 
 
Vriendelijke groeten Anja van der Eijk. 
 
_______________ Einde Bestuursnieuws  __________________ 
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Nieuws van de Technische Commissie  
Deze week bleek dat een derby altijd voor verrassingen zorgt. Wat 
een spanning was het in het Maasdijkse! Een hoofdrol voor Twan 
Korteland met maar liefst 4 doelpunten in zijn invalbeurt bij VALTO 2! 
 
Arbitrageplan 
We zeggen het vaak: zonder scheidsrechters geen korfbal! Om op de 
lange termijn verzekerd te zijn van scheidsrechters van het juiste niveau en de juiste mentaliteit werkt 
VALTO aan een arbitrageplan. De scheidsrechters stellen momenteel hun plan op en dat kunnen we hopelijk 
over enkele weken in laten zien. Ook op dit vlak gaat VALTO vooruit! 
 
Invulling van de TC volgende seizoen 
Sandra Poot gaat de TC aan het einde van dit seizoen verlaten. Met treurnis (en een lekkere borrel) gaan we 
aan het eind van het seizoen afscheid nemen van Sandra. Zij heeft zich geruime tijd met hart en ziel gewijd 
aan onze jongste leden. En met groot succes!! Sandra hulde. Haar plaats gaat opgevuld worden door 
Marleen Slaman. Marleen heeft zich al een zeer betrokken ouder/coach getoond en gaat zich binnen de TC 
verder inzetten voor de jeugd. Ook al ga je pas over een paar maanden beginnen, wil je nu toch al bedanken 
Marleen! 
Tenslotte staat er nog een sollicitatie open voor de vervanging van Mark van Geest. Precieze invulling van 
taken kunnen we nog bespreken maar stap naar voren en kom met ons in gesprek! 
 
Trainers en coaches voor het volgende seizoen 
Een van de spannende onderwerpen elk jaar binnen de TC is het zorgen dat ook het komende seizoen weer 
goed ingericht is met enthousiaste en capabele coaches en trainers. Ons plan is om in januari bekend te 
kunnen maken hoe wie we als hoofdtrainers aan ons kunnen verbinden komend jaar. Tevens zullen we in de 
komende weken de eerste stappen zetten voor het plannen van coaches en trainers voor alle teams. 
Vanzelfsprekend komen we dan ook bij de huidige coaches en trainers langs! 
 
Spelerskaarten en wedstijdformulieren 
Aanvoerders: graag de wedstrijdformulieren en de spelerskaarten van invallers achterlaten in sporthal (in de 
plastic doos op de receptie). 
 
Achterlaten sporthal 
Aan alle spelers en publiek: laat de sporthal alsjeblieft netjes achter. Als iedereen zijn eigen troep opruimt is 
er niks aan de hand. De teams die het laatste spelen lopen een extra rondje en ruimen de laatste restjes op! 
 
Oefenwedstrijden veld 
We kijken al weer vooruit naar de periode na de zaal. Houd vast rekening met de volgende 
oefenwedstrijden: 
Datum Dag Tijd Thuis Uit Lokatie Scheidsrechter 

15-mrt zaterdag 16:00 Thrianta 1 *) VALTO 1 

Terpweg 3, 
7902 NW 
Hoogeveen 
 

Thrianta 
15-mrt zaterdag 14:30 Thrianta 2 *) VALTO 2 Thrianta 
15-mrt zaterdag 13:00 Thrianta ¾ *) VALTO 3 VALTO 
15-mrt zaterdag 13:00 Thrianta A1 *) VALTO A1 Thrianta 
15-mrt zaterdag 14:30 Thrianta A2 *) VALTO A2 VALTO 
15-mrt zaterdag 11:00 VALTO C1 V’schaar C1 De Zweth/1 Wim van Dalen 
15-mrt zaterdag 9:00 ? Vschaar B1 VALTO B1 Bodegraven (3-kamp ) 
15-mrt zaterdag 10:00? PKC B1 VALTO B1 Bodegraven (3-kamp) 
17-mrt maandag 20:30 VALTO 1 ODO 1 De Zweth/1 Jan Korteland 
17-mrt maandag 19:00 VALTO 2 ODO 2 De Zweth/1 Rick Voskamp 
18-mrt dinsdag 20:30 VALTO A1 ODO A1 De Zweth/1 Cock M. 
18-mrt dinsdag 19:00 VALTO A2 Dijkvogels A1 De Zweth/1 Pierre van V. 
20-mrt donderdag 19:00 VALTO 3 Des 5 Delft Des 

*) Let op: het is nog niet helemaal zeker dat Thrianta onze tegenstander wordt. Nieuws volgt. 
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Toptrainers 
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de 
senioren van VALTO af en toe trainen willen geven. 
 
Toptrainers VALTO ¾ : 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

1e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Marco Swikker 
2e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Mark van Geest 
3e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Johan van der Meer 
4e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Rob van der Stelt 
5e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Bart van Muyen 

 
Toptrainers VALTO 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!): 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

21 januari  Dinsdag 21:00 Voskamp&Voskamp 
28 januari Dinsdag 22:00 Martin van der Wel 
4 februari Dinsdag 21:00 Arnold Kok 

11 februari Dinsdag 22:00 Voskamp&Voskamp 
18 februari Dinsdag 22:00 Michiel Cornelisse 
25 februari Dinsdag 20:00 Arnold Kok 

4 maart Dinsdag  22:00? Martin van der Wel 
11 maart Dinsdag 22:00? Voskamp&Voskamp 

Tot zaterdag in de zaal! 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 

Nieuws van de AC  

                  

________________ Einde AC nieuws  ____________________ 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO .. 
 

Wie spelen er allemaal in dit team?  
De volgende bazen spelen in VALTO E1: Annelie Prins; Emma van den Bos; Jolijn van Eendenburg; Kim 
Vreugdenhil; Romy Lansbergen; David van Dijk; Koert Ridder; Romeo Kortekaas en Thomas Kleijweg. 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Twan Korteland en Pieter van Muijen zijn trainer/coach en Michiel van den Bos is coach. 
Wat kan dit team erg goed? 
E1 kan al heel goed ballijnen verdedigen en de tegenstander opsluiten en gek maken (lekker bikkelen). 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Als we zelf worden opgesloten vinden we het nog moeilijk daarmee om te gaan. Verliezen vinden we ook 
nog moeilijk al gebeurd dat in de eerste klasse wel eens. 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
We zijn op het veld erg snel kampioen geworden. Dat was erg leuk!! Pas gingen we ook met z’n allen naar 
de bioscoop en Mac. Dat was erg gezellig!! 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
Makkie! 24-11. Hopelijk winnen we zelf daarmee een taart… 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
VALTO E1 moet zaterdag om 9:00 uur in Sassenheim spelen tegen Top E1. Het wordt een pittige wedstrijd 
waar we de vereniging van Mees Koole eens een poepie gaan laten ruiken. 
 

 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO wint uit bij Dijkvogels na moeizame wedstrijd                  sponsor: Martin Stolze bv. 
Afgelopen zaterdag stond voor VALTO 1 de uitwedstrijd tegen Dijkvogels op het programma. Thuis werd het 
een makkelijke overwinning voor VALTO en gezien de ranglijst moest dit ook een makkelijke overwinning 
worden, maar een derby kan altijd voor verrassingen zorgen. Van te voren wisten we al dat Dijkvogels zich in 
de underdog positie had neer gezet, dus we waren gewaarschuwd! Nadat we het tweede een nipte 
overwinning hadden zien binnen slepen, was het de beurt aan het vlaggenschip.  
Het begin was slap, veel te slap en dus was het eerst Dijkvogels dat twee keer wist te scoren, 2-0. Gelukkig 
wist het tweede aanvalsvak wel gelijk wat terug te doen met twee doelpunten van Thom Voskamp, 2-2. 
Daarna gelijk de 2-3 via een korte kans van Niels Koole, gevolgd door de 3-3. Hierna ging het minder lopen 
bij Dijkvogels en lukte het VALTO om een voorsprong te nemen, via doelpunten van Frank de Rijcke, Thom 
Voskamp en Rob de Ruiter, 3-6. Dijkvogels maakt de 4-6 en Ellen vd Haagen zorgt voor de 4-7. 
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Beide ploegen krijgen een strafworp en verzilveren die ook en dat brengt de stand op 5-8. Vlak voor rust 
weet Petra Dijkstra van afstand de ruststand te bepalen op 5-9.  
In de rust was coach Marco Swikker duidelijk: het tempo moest omhoog en de aansluitingen moesten beter. 
VALTO kwam goed uit de kleedkamer en via twee doelpunten van Frank de Rijcke werd de voorsprong 
vergroot, 5-11. Nu was het zaak om door te zetten, maar Dijkvogels geeft zich nog niet gewonnen en scoort 
de 6-11. Niels Koole maakt van afstand de 6-12 en daarna neemt Dijkvogels het initiatief over en verkleint de 
achterstand naar 10-12. Dijkvogels voelt dat er misschien wel een stuntje in zit, maar op dat moment komt 
VALTO gelukkig weer in haar spel. Frank de Rijcke maakt de 10-13 en via een strafworp maakt Dijkvogels 
nog wel 11-13, maar daarna loopt VALTO uit naar 11-17 (Petra Dijkstra, Sharon Prins, Thom Voskamp en 
Frank de Rijcke) en met nog 8 minuten te spelen is het dan toch wel gedaan. Dijkvogels maakt nog de 12-
17, maar dat wordt al snel gevolgd door een afstandsschot van Petra Dijkstra, een afstandsschot van Thom 
Voskamp en een afstandsschot van Laura de Rijcke, 12-20. In de laatste minuten weet Dijkvogels toch nog 
drie keer te scoren, waardoor de eindstand op 15-20 wordt bepaald.  
Doelpuntenmakers: Frank de Rijcke en Thom Voskamp (5x), Petra Dijkstra (3x), Rob de Ruiter en Niels 
Koole (2x), Ellen vd Haagen, Sharon Prins en Laura de Rijcke (1x).  
Doordat Maassluis van Korbatjo wist te winnen, blijven er eigenlijk nog twee concurrenten over: Maassluis 
en Merwede.  
Aanstaande zaterdag speelt het eerste thuis tegen Vlaardingen, dat onderin strijdt tegen degradatie. De 
wedstrijd begint om 15.45 uur en we hopen dat er weer veel mensen komen om ons aan te moedigen.  
        Groetjes VALTO 1  
 
 
 
 
 
Dijkvogels 2 – VALTO 2     Sponsor: Martin Stolze B.V. 
VALTO 2 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Dijkvogels 2. Voorafgaand aan het duel had Dijkvogels vier 
punten minder dan VALTO en dus wilde Dijkvogels graag winnen om nog kans te blijven houden op het 
kampioenschap. VALTO daarentegen wilde graag haar koppositie behouden en was dus vastberaden de 
wedstrijd te gaan winnen. Zeker na het nipte verlies van 12-13 thuis.  
De openingstreffer kwam na vijf minuten en was voor Ron Boekestijn, deze bracht VALTO op een 0-1 
voorsprong. Snel daarna kwam Dijkvogels met een antwoord, de 1-1. Vervolgens scoorde Dijkvogels twee 
keer en breidde zij hun voorsprong uit naar 3-1. Ondanks dat VALTO op papier de betere ploeg was, ging 
het vrij gelijk op: de ruststand 4-4. De gelijkmaker, net voor rust, kwam van Luuk van Staalduine. 
In de tweede helft vielen er iets meer doelpunten dan in de eerste helft. Helaas breidde Dijkvogels het 
doelpuntenverschil na rust weer uit naar twee. Het lukte VALTO maar niet om op voorsprong te komen.  
Vervolgens vonden er een paar wissels plaats aan de kant van VALTO. Niels Koole, Twan Korteland, Lotte 
van Geest (die inviel voor de aan haar knie geblesseerde Daniela van Marrewijk) en uiteindelijk ook Thom 
Voskamp werden ingezet. Hiermee lukte het VALTO om weer op gelijke hoogte te komen met Dijkvogels. 
Vier minuten voor tijd kreeg Dijkvogels nog een strafworp mee, wat hen weer op een 11-10 voorsprong 
bracht. Gelukkig had VALTO hier drie minuten voor tijd nog een antwoord op, Ron Boekestijn scoorde de 
gelijkmaker: 11-11. Er werd van vak gewisseld. En de topper van de dag, Twan Korteland, wist nog een keer 
te scoren!! Dit bracht VALTO op een 11-12 voorsprong met nog ruim een minuut te spelen. De bal ging nog 
wat over en weer van vak, maar Dijkvogels wist het niet meer waar te maken. VALTO 2 nam de punten mee 
naar huis en blijft haar koppositie behouden! Wel nog steeds samen met Merwede 2, die ook deze 
speelronde geen fout maakte. Volgende week spelen we weer thuis tegen Vlaardingen 2 om 14.30 uur, tot 
dan!  
 
 
 
 
VALTO 3 - Korbatjo 3 
Eindelijk, zult u denken, een berichtje over het 3e. En daar heeft u eigenlijk in; het is al even geleden dat u 
iets van ons gehoord heeft en dit komt niet doordat het nu zo slecht gaat met VALTO 3. De laatste 
wedstrijden werden allen in winst omgezet en dat betekent dat VALTO 3 bovenin de poule meedraait.  
Na het verlies tegen Excelsior, werden aaneengesloten DES, Nieuwerkerk en KCR aan de zegekar 
gebonden; vorige week schreven we daar KOAG bij en zodoende staan wij nog maar twee punten achter op 
de koploper Albatros. Met voor ons de wedstrijd tegen Korbatjo en voor hen de wedstrijd tegen Nieuwerkerk. 
Wat belangrijk is voor ons, VALTO 3, dat we in tegenstelling tot de afgelopen jaren ook de wedstrijden tegen 
de mindere teams en wedstrijden die minder zijn, gaan winnen. Dat dat al beter was bleek bij KCR uit.  
Heel lang hebben wij vooruit geschoven dat we geen kampioen willen worden maar bovenin mee doen. We 
mogen nu, na de afgelopen wedstrijden wel degelijk spreken van titelkandidaat. 
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Nu dat hoge woord er uit is, richten we onze blik op afgelopen week. Zacht winterweer, beetje regen, een 
stoffige hal en veel gelach. Naast dat lachen wordt er ook serieus getraind. Elkaar op scherp zetten proberen 
we vaak op donderdag, dit lukt zeer zeker en de partijen zijn dan ook van hoog niveau. Een goede 
voorbereiding op zaterdag. Want dan moeten wij onze titelaspiraties kracht bij zetten en zorgen dat we 
Albatros onder druk blijven zetten! Tijdens de rust van de wedstrijd VALTO 6-Weidevogels zagen dat de 
scherpte duidelijk aanwezig was. Veel ballen vlogen er gemakkelijk in, weinig echt foute passes en alles op 
de korf. Na de rust het praatje van de coach. Hierbij zorgt Mark dat hij nog de puntjes op de i zet en het 
laatste beetje scherpte omhoog probeert te halen. Dan is het aan ons om het karwei af te maken. Korbatjo is 
de ploeg die in onze poule stijf onderaan staat, dat betekent dat wij moeten streven naar een grote 
overwinning en onszelf scherp moeten houden, want als je je eenmaal in slaap laat sussen kunnen ze als 
een duveltje uit een doosje komen. De wedstrijd verliep bijna zoals wij wilden. Hier en daar een 
schoonheidsfoutje of opstart moment nodig. We bereikten de rust met een 10-2 voorsprong. Dit uitbouwen 
en dan de twintig doelpunten aantikken. Dit liep bijna zoals we wilden. Helaas bereikten wij de twintig net 
niet. Maar de 19-4 overwinning was dik verdiend. Ilse heeft haar rentree gemaakt na enige tijd last van 
blessures te hebben gehad. Neemt niet weg dat onze lappenmand nog goed gevuld zit met Jeroen en 
Melanie. Waarbij we weten dat Melanie tot aan het veld niet meer in actie zal komen. Wat zeker erg jammer 
is. Hopelijk worden jullie allebei snel weer blessure-vrij!  
Komende periode wordt erg belangrijk voor VALTO 3. Albatros heeft puntenverlies geleden en dat betekent 
dat we nog maar 1 punt achterstand hebben op Albatros. Volgende week spelen wij uit tegen Albatros en 
deze wedstrijd zal om de koppositie gaan. Dan, wat er ook gebeurt, is het nog niet over. Beide teams 
hebben daarna nog zeer lastige wedstrijden voor de boeg. We hopen dat jullie binnenkort eens een kijkje 
nemen bij VALTO 3. We hopen daarmee dat jullie ons natuurlijk willen aanmoedigen maar het is ook zeker 
de moeite waard om te komen kijken naar het team. Er wordt een dynamisch, flitsend spel gespeeld waarbij 
veel variatie in het team zit.  
Ik hoop jullie allen te kunnen begroeten bij Albatros aanstaande zaterdag om 19:00 in de Develsteinhal. 
Mocht u dit te ver vinden? En toch een wedstrijd willen kijken van VALTO 3? De week erna spelen wij om 
20.25 thuis in de Vreeloo hal tegen Excelsior. Twee belangrijke wedstrijden voor ons, waarbij we alle steun 
kunnen gebruiken! Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week. 
          Gr Michiel      
 
 
VALTO 6 – De Meervogels 9 
De laatste weken loopt het niet meer zo lekker bij VALTO 6, dus vandaag moest er weer is goed gespeeld 
worden en hopelijk daardoor ook nog punten binnen gehaald worden. Door afwezigheid van Jeanette, Rinze, 
Gj en Fril (die er toch nog bij kon zijn) werd ons team aangevuld met Leonie, Helma, Peter en Bart uit 
VALTO 7. Zij hebben al jarenlange ervaring met onze tegenstander De Meervogels 9. Uit de vorige wedstrijd 
wisten wij nog dat we veel ruimte kregen, maar dat hun ook makkelijk scoren.  
De aanval (Gerda, Leonie, Ruud en Niels) begon met goede moed en zo kwamen we ook 1-0 voor, 
Meervogels scoorde snel tegen. De doelpunten bleven vallen en na 20 minuten stond het 5-5. We gingen de 
rust in met een kleine achterstand van 6-8. In de rust werd besproken dat het goed ging, maar dat we meer 
uit beweging moesten schieten zodat Meervogels niet zo makkelijk mee kon vangen. Leonie werd vervangen 
door Helma. We bleven maar tegen die achterstand van 2 doelpunten aankijken. Fril kwam erin voor Bart, 
om te proberen nog wat te forceren. We knokten ons terug tot 11-11, maar uiteindelijk konden we dat niet 
volhouden en stond er een 12-15 eindstand op het scorebord. Scores Ruud 5x, Gerda en Fril 2x, Niels, Jelle 
en Ria 1x. Leonie, Helma, Peter en Bart bedankt voor het reserve zitten en spelen. 
 
 
 
 
VALTO B1 – kinderdijk B1 (stukje 11 januari) 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen kinderdijk de vorige keer hadden we 6-12 gewonnen, we hadden 
daarvoor 2 weken geen wedstrijd gehad. Dus we waren er weer helemaal klaar voor om een wedstrijd te 
spelen.  De reserves waren Femke en Rick. 
We begonnen gelijk goed met de wedstrijd en kwamen al snel voor te staan. Het liep in beide vakken goed 
en we zetten de aanval snel neer, zodat we goede kansen konden creëren de ballen vielen er achter elkaar 
in zo gingen we met 6-3 voorsprong de rust in.  
De tweede helft ging wat moeizamer met scoren maar toch vielen er af en toe  nog een paar ballen in. De 
tegenstander begonnen dan ook steeds meer te duwen en te trekken en werden een beetje agressief.  
Daarna werd het ook niet echt spannend meer want we stonden met 9-4 voor, we maakte er allebei  nog  2 
en zo was de eindstand 10-5 geworden met mooi schoten en doorlopen.  
Volgende week moeten we tegen Ondo (m) b1. 
        Groetjes, B1 
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Ondo - VALTO B1 
Zaterdag 18 januari, moesten we tegen ondo. in de aanval begonnen rick, thijs, vera en femke.  
De verdediging: ruben, simon, lisanne en esmee. Al snel stond het 0-2 in het voordeel van VALTO. 
Ondo kwam nog even terug tot 2-2, maar dit strafte VALTO af door de goals op te laten lopen tot de 
2-7. Daarna volgde de 3-8, de 4-8 en ten slotte de 4-9. Rust. 
Na de rust schoot de stand (alweer) omhoog tot 4-12. Vervolgens werd het 5-12, 5-13 eb 6-13. 
Simon werd gewisseld voor michael, vanwege z'n enkel. De goals bleven vallen. Tot de 6-15. Toen 
scoorde Ondo weer: 7-15. Daarna: 7-16, 7-17 en 8-17. Tot de 8-19 liepen wij toen nog verder in en 
toen maakte Ondo zijn laatste goal. 9-19. Gelukkig haalde wij nog de 9-20. Een prima uitslag! 
Tot volgende week.       De B1 
 
 
 
Veo B2- VALTO B2 
Na de vorige wedstrijd tegen Veo, begonnen we met een praatje over de lange jongens uit het team (wat vorige keer een 
drama was), het goed uitstappen, gelijk opzetten enzovoort enzovoort. Het spel begon aardig. We gooiden niet meer 
tegen de handen van de lange heren en we verdedigde super goed. Alleen was het probleem dat de aanval niet 
helemaal lekker liep. Zo stond Veo na een tijdje al 3-0 voor en het lukte ons maar niet om te scoren. Kansen waren er 
wel maar ze gingen er niet echt in. Toch konden we voor de rust er nog 1 scoren en was de ruststand 3-1. De tweede 
helft ging het best goed. De aanval ging steeds beter en we konden steeds weer een stukje terugkomen. Van 3-2 naar 4-
2. Toen weer 4-3 en 5-3. Het werd op het eind nog heel spannend toen het 5-4 stond. We hadden nog 4 minuten en heel 
veel kansen. Alleen ze zaten niet. Het werd nog 6-4 en wij kwamen weer terug tot 6-5. Het is ons niet gelukt om gelijk te 
komen en Veo scoorde er in de laatste minuut nog 1 bij met als eindstand 7-5. Jammer dat we hebben verloren, want 
zeker in de 2e helft ging het echt wel goed. Volgende week moeten we tegen Excelsior wat ook een pittig team is. 
Hopelijk doen we het dan ook in de 1e helft gelijk goed en kunnen we misschien wel winnen!! 
 
 
 
 
VALTO B3 
Op 18 januari hebben wij gespeeld tegen KVS/Maritiem B3. De wedstrijd verliep in het begin langzaam, maar de 
spanning kwam na verloop van tijd terug in de wedstrijd. Samantha opende de score, waarna Amber de score verder 
opkrikte. KVS kwam terug tot 2-1, maar Amber maakte haar tweede van de middag en bracht de score op 3-1. Via Fleur 
werd het uiteindelijk nog 4-2. 
          VALTO B3 
 
 
 
VALTO C3!
De eerste wedstrijd in 2014. We moestem in leiden spelen tegen Pernix. Noa was een weekend weg en werd vervangen 
door Jony uit de B3. Het was een goeie wedstrijd! Het eerste doelpunt werd gescoord door Joost al in de derde minuut. 
Hierna nog wat goede loopacties met Richelle en Jimmy.!
Nog een goed schot van Jony. Vervolgens nog een goed schot van Vera, helaas op de rand.!
Toen gingen we de tweede helft in na wat pep talk van Leontine en Peter. In de achtste minuut scoorde de tegenstander, 
het was ondertussen 2-1. Gelukkig scoorde Luc snel de 3-2.!
De laatste 2 punten werden gescoord door Vera en Jimmy, vlak voor het eindsignaal.!
Weer gewonnen!!
     Groetjes Richelle en Richard ( vader van Richelle).!
  
 
 
VALTO C3 
Zaterdag 18 januari ’14 moest VALTO C3 tegen Madjoe spelen. De vorige keer hadden we 4-2 dus dit keer moesten we 
ook winnen van hun. De wedstrijd begon goed want in zo’n 10 seconden scoorde Noa het 1ste punt.  En daarna ook nog 
eens het 2de punt. Een paar minuten later was het even feest voor de tegenstander hun 1ste punt, 2-1. Maar luuk 
maakte het weer goed met een afstandsschot,     3-1. De eerste doelpunten gingen heel snel want joost maakte er 4-1 
van en de tegenstander scoorde er ook nog één voor de rust, 4-2, de vorige keer toen we tegen hun speelde was de 
eindstand zo na 15 minuten. Dus nu moeten we nog een paar puntjes scoren. Het begon goed, de 2de helft met een 
puntje van Luuk, 5-2. Maar ik weet niet wat er gebeurde maar de punten vlogen om onze oren. 5-3, 5-4, 5-5. Toen 
maakte Amber er gelukkig weer 6-5 van, maar de tegenstander was ook fel en maakte er gelijk 6-6 van. Gelukkig ging 
de rest van de wedstrijd en stuk beter. Joost nam een doorloop en een korte kans en scoorde er 2 achter elkaar 8-6. En 
dan luuk er nog een 9-6. En in de laatste minuut maakte mijn tegenstander er nog 1. Maar het was al te laat we hadden 
gewonnen!!! 9-7, als we zo doorgaan dan lukt het wel om kampioen te worden. 
        Jimmy 
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Ready D1 tegen VALTO D1  
We verzamelden om 11 uur bij de sporthal om te vertrekken naar Ready. Bij Ready aangekomen kwamen 
we er achter dat we de shirts vergeten waren toen gingen we de wedstrijd maar in onze eigen shirts spelen. 
Na 1 minuut scoorde Ready 1-0 toen maakte Tessa een doorloop en die zat 1-1. Toen maakte Luca 1-2 
daarna scoorde Ready 2-2 en Bas 2-3. We gingen de rust in met 2-3. We gingen weer verder Luca maakte 
de 2-4 en Tessa de 2-5. En toen scoorde Ready weer 3-5 en Tessa 3-6 Ready weer 4-6 en de 5-6. Toen 
kwam VALTO weer terug en Liz maakte de 5-7 en de 5-8 Ready weer 6-8. Op het laatst kregen wij een 
strafworp Bas nam de strafworp,het werd 6-9 en de laatste was voor Ready 7-9. Het was een leuke 
wedstrijd. 

                    Groetjes Laura 
 
 
 
 
 
 
Phoenix D1- VALTO D2 
Vandaag moesten we tegen de nummer 1 uit de poule. Dat werd dus een pittige wedstrijd. Phoenix scoorde 
al snel een aantal punten. De eerste 20 minuten ging het niet zo goed maar daarna pakte VALTO een paar 
kansen. De hele wedstrijd werd echter met verlies afgesloten op 16-6. De 6 punten werden gescoord door 
Julia, Martijn (3), Rosanne en Maté. 
      Amber en Liesbeth 
 
 
 
 
 
 
 
Achilles E1 – VALTO E1 
Vandaag gingen we naar Kijkduin. In een sterke éérste helft hadden we veel de bal en werd er in de tweede 
tien minuten door David de 0-1 gescoord. We kregen veel kansen en de tegenstander scoorde daarna wel 
weer vrij snel. Koert maakte gelukkig weer de 1-2. We werden wel wat slordiger met verdedigen en hun 
zaten er ook goed boven op. Emma scoorde daarna een hele mooie 1-3. De laatste tien minuten gingen we 
wisselen met 2-3. Het werd toch weer spannend! Uiteindelijk werd het 3-3 voor Achilles en kregen wij de 
laatste minuten nog een strafbal. Die konden we jammer genoeg niet scoren. 
Het was een leuke wedstrijd om te zien. 
      Groeten Romy en Marco Lansbergen  
 
 
 
 
 
Meervogels E2 - VALTO E4 
VALTO moest deze zaterdag helemaal naar Zoetermeer om weer een spannende wedstrijd te spelen. 
Gelukkig was iedereen deze week weer aanwezig. Het was een pittige wedstrijd tegen deze ploeg uit 
Zoetermeer. Dat was in de thuiswedstrijd ook al gebleken. Al vrij snel scoorde de tegenstander doordat de 
verdediging nog even op gang moest komen en er een aantal zeer snelle tegenstanders bezig waren. De 
eerste helft werd afgesloten met 3-0 voor de Meervogels.  
Maar het team herpakte zich na de rust en Indy wist een mooi punt te scoren. Het team begon steeds beter  
te spelen en liet de bal goed rond gaan en werden er een paar doorloopjes geprobeerd. Het was echt leuk 
om te zien. Dankzij de betere verdediging kreeg de tegenstander nog maar 1 extra punt en werd de 
wedstrijd afgesloten met 4-1. 
       Dara en Liesbeth 
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VALTO F1 -   Fortuna  F4                   
      
We moesten  weer een thuis wedstrijd spelen en wel   tegen Fortuna F4. Vandaag hadden we geen invallers 
,alle ster spelers waren aanwezig . Een half uur voor de wedstrijd liep de sporthal Vreeloo al vol om onze 
spelertjes aan te moedigen .De vaste kern F1 supporters hadden al een plek op de tribune. Na een positief 
praatje van Lisanne en Inge gingen we aan de wedstrijd beginnen .Na een aantal kansen en er werd goed 
verdedigd was het Nouky die na een minuut of 3 de 1-0 wist te scoren .Waarna Fortuna ook wat terug deed 
ze kregen een strafworp maar deze werd mis geschoten . Nu was VALTO weer aan de beurt Sanne gooide 
naar  Nouky en die had er vandaag zin in en scoorde de 2-0 . Na een aantal pogingen wist Tim ook de korf 
te vinden 3-0. En wederom Nouky die weer scoorde 4-0 en Fortuna scoorde de 4-1 . Nu was het Milan die 
Estelle goed vrij zag staan en scoorde met een mooi schot 5-1. Zo zie je het korfbal spelletje doe je met het 
hele team.  Fortuna wist wat terug te doen en scoorde ook nog een keer dus stond het 5-2. Waarna Tim er 
ook nog een wist te scooren 6-2. Fortuna schoot alweer een strafworp mis maar wist toch 6-3 te maken .En 
Nouky dacht laat ik er nog maar een in schieten  wat ook tevens de eindstand was 7-3. Nou een prima 
uitslag jullie gaan steeds beter samen spelen wat belangrijk is want alleen kan je zo’n wedstrijd nooit winnen, 
klasse en op naar de volgende wedstrijd . 

 Groetjes van Ingrid, moeder van Estelle 
 
 
 
 
VALTO F2 - GKV F1 
Alle ingrediënten voor een gezellige en spannende wedstrijd waren aanwezig. 
Een bomvolle tribune met zeer enthousiast publiek( sommige moeders gaan er echt helemaal voor ;) ),een 
super leuk team en een goede coach. Voordat de wedstrijd begon, werd er eerst even goed ingeschoten. 
De wedstrijd begon goed, er werd goed overgespeeld en vrijgelopen. 
En daar was dan opeens het mooie schot van Iris en........ RAAK. 
Joepie!! 1-0 voor. Daarna kwam helaas al gauw de gelijkmaker 1-1. 
Met 1-1 de rust in, hadden we nog genoeg hoop. Na de rust kregen we ook nog een paar mooie kansen, 
maar helaas ze gingen er niet in. Jammer genoeg was dat bij GKV wel het geval. De eindstand 1-3 voor 
GKV. Gelukkig konden we het nog goed maken met de strafworpen. Hiermee eindigden we met gelijkspel.3-
3. Mede door Isa, Tristan en Yara. 
En wat een verrassing, als traktatie een lolly van de tegenpartij. 
Al met al dus een gezellige en enthousiaste ochtend op de korfbal. 

Groetjes van Joris en zijn mama Petra 
 
 


