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Zaterdag 24 januari 2015 
19:15 12744 ODO 1 - VALTO 1 De Hofstede in Maasland veld 1 R. Gerritsen 

18:00 16684 Oranje Wit 2 - VALTO 2 Oranje Withal in Dordrecht veld 1 R. van Gorkum 

16:45 18541 Oranje Wit A1 - VALTO A1 Oranje Withal in Dordrecht veld 1 M. Mooren 

13:00 19738 KVS / Maritiem B1 - VALTO B1 De Blinkerd in Scheveningen veld 1 RM. Zaal 

15:30 16623 VALTO 3 - ONDO 3 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 P. Pijper 

15:30 16537 ODO 4 - VALTO 4 De Hofstede in Maasland veld 1 JP. vd Berg 

16:10 7394 ONDO 6 - VALTO 7 De Hoekstee in Hoek van Holland veld 1  
17:30 7403 Tempo 12 - VALTO 6 Limmeshallen in Alphen ad Rijn veld 2  
14:15 18538 VALTO A2 - ALO A1 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 M. Boot 

09.45 6211 VEO A4 - VALTO A3 Essesteyn in Voorburg veld 1  
13:15 4631 VALTO B2 - Refleks B2 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Ruben Kester 

16:05 20723 VALTO C1 - De Meervogels C2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1  
12:15 5572 VALTO C2 - DES C1 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Thomas Ris 

11:15 5294 VALTO C3 - Avanti C4 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Steven Vijverberg 

14:05 8997 VALTO D1 - Fortuna / Mye D2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1  
13:00 9011 HKV / Ons Eiberne- VALTO D2 HKV/Ons Eibernesthal Den Haag veld 1 Melvin Nijp 

10:00 8974 De Meervogels D3 - VALTO D3 De Veur in Zoetermeer veld 1  
15:05 8996 VALTO D4 - Phoenix D2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Rinze Noordam 

13:05 8597 VALTO D5 - KVS / Maritiem D4 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Lysanne van Veneti 

11:15 9462 VALTO E1 - KVS / Maritiem E1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Marja de Jong 

12:10 10832 VALTO E2 - Futura E1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Floris van Muyen 

09:00 11173 VEO E2 - VALTO E3 Essesteyn in Voorburg veld 1  
12:10 11488 VALTO E5 - Phoenix E3 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Alex Kok 

11:15 11491 VALTO E4 - ODO E3 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Mirjam Boekestijn 

12:10 11487 VALTO E6 - Phoenix E4 Vreeloo-hal in De Lier veld 1  Rik Wienke 

09:00 9680 ONDO F2 - VALTO F1 De Hoekstee in Hoek van Holland veld 2  
10:00 10162 Achilles F1 - VALTO F2 Ockenburgh in Den Haag veld 1  
10:00 10103 Lynx F1 - VALTO F3 British Junior School Leidschenvn veld 1 U.  Nirandjan-Bachoe 

11:15 10415 VALTO F4 - Sporting Trigon F2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Nikki van Spronsen 
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Zaalwacht zaterdag 24 januari 2015 
Hal 1   Hal 2  

11.00-12.10 Ouder F4 11.15-12.15 Ouder C3 

12.10-13.05 Ouder E6 12.15-13.15 Ouder C2 

13.05-14.00 Ouder D5 13.15-14.15 Ouder B2 

14.00-15.00 Ouder D1 14.15-15.30 Jelle B 

15.00-16.00 Ouder D4 15.30-16.45 Wouter 

16.00-17.00 Ouder C1   

 
 
 
 
 
Opstellingen 24 januari 2015 
 
Selectie  
VALTO 1 vertrekt om 17:45 
VALTO 2 vertrekt om 16:30 
Dames : Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi, Lisanne B 
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom 
 
VALTO 3 
Aanwezig om 14:45 
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Laura R, Aileen, Julia K 
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Kevin, Jeroen, w.a. 
 
VALTO 4  
Vertrekken om 14:30 
Dames: Hellen, Annemieke, Laura H, Lysanne V, w.a. 
Heren: Hans, Mark, Martin, Marco, Laurens M 
 
VALTO 5 
Vrij 
 
VALTO 6  
Vertrekken om 16:15 
Dames: Gerda, Petra J, Ria, Linda, Imke  
Heren: Jelle, Rinze, Ruud, Gert, Vincent C 
 
VALTO 7  
Vertrekken om 15:10 
Dames: Marleen, Helma, Rosanne, Ryanne B, Mariska M 
Heren: Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin 
 
 
 
Voor het zaalseizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor ook 
gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!  
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed 
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.  
Ik wil jullie via deze weg bedanken voor jullie inzet het eerste gedeelte van de zaalperiode en laten we 
hopen dat de mooie resultaten de rest van de zaalperiode doorgezet kunnen worden!  
 
   Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl 
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Uitslagen zaterdag 17 januari 2015 

VALTO 1 - Tilburg 1 24 - 16 
VALTO 2 - Kinderdijk 2 19 -   7 
VALTO A1 - RWA A1 13 - 13 
VALTO B1 - Vitesse B1 11 - 14 
VALTO 3 - VEO 4 14 -   9 
Avanti 5 - VALTO 4 14 -   7 
Dijkvogels 5 - VALTO 7 9 - 12 
VALTO 6 - Pernix 9 12 -   6 
Fortuna / My Collections A2 - VALTO A2 18 -   8 
VALTO A3 - KZ Danaiden A3 11 -   8 
Phoenix B2 - VALTO B2 14 -   4 
KZ Danaiden C1 - VALTO C1 7 -   8 
VEO C2 - VALTO C2 7 - 20 
ODO C2 - VALTO C3 8 -   1 
VALTO D1 - Avanti D1 4 -   7 
Avanti D5 - VALTO D5 5 -   1 
Fortuna / My Collections E1 - VALTO E1 6 -   7 
VALTO E2 - ONDO E6 17 -   4 
VALTO E3 - KVS / Maritiem E3 2 -   0 
Avanti E6 - VALTO E5 13 -   1 
Weidevogels E2 - VALTO E6 1 - 13 
Excelsior F1 - VALTO F1 9 - 14 
KVS / Maritiem F3 - VALTO F4 6 - 12 

 

 
 
Nabeschouwingen 
Vorige competitie ronde werd er uit nog met 19-19 gelijk gespeeld, maar deze week stond er weer gewoon 
een thuiswedstrijd op de planning voor VALTO 1! Tilburg 1 was om 19:00 de tegenstander en deze week 
zelfs in een andere omgeving, hal 2 van Vreeloo was namelijk het strijdtoneel, maar dat maakte de 
ambiance niet minder! VALTO 1 was de gehele wedstrijd beter en won zo met 24-16.  
Na het verlies bij KOAG stond deze week de wedstrijd tegen Kinderdijk 2 op het programma voor VALTO 2. 
Als opwarmer voor VALTO 1 moest het 2e dus als een raket uit de startblokken komen en gelukkig deed het 
2e niks minder dan dat. VALTO 2 was de duidelijk sterkere ploeg en won met 19-7.  
Vorige week was ODO 3 nog te sterk voor VALTO 3, maar dit weekend was er geen andere keus dan 
punten te pakken en zo veilig te blijven. Met een brede bankbezetting en een eerdere winst tegen Veo 4 
onder de gordel begon het 3e dan ook zoals het moest beginnen, zo kon het de winst pakken met 14-9!  
Na de winst van IJsselvogels op VALTO 4 van vorige week mocht het 4e deze week naar Pijnacker afreizen 
om daar de wedstrijd tegen Avanti te spelen. Avanti staat in de poule onder VALTO 4, maar het blijkt dat je 
altijd op je hoede moet zijn voor verrassingen. Avanti kwam makkelijker tot scoren en won helaas dan ook 
met 14-7.  
VALTO 5 was vrij 
VALTO 6 speelde niet onverdienstelijk tegen Pernix 9 een avond wedstrijd en was erop gebrand de goede 
resultaten van de afgelopen weken door te zetten. Door het sterke aanvalsspel scoorde VALTO 6 vanaf het 
begin al meer dan Pernix en kon het uitlopen naar een winst van 12-6. 
Na vorige week de wedstrijd tegen Paal Centraal te winnen stond deze week de wedstrijd tegen Dijkvogels 
op het programma, een klassieke derby dus. De goede resultaten van de afgelopen weken werden 
doorgezet en er werd gewonnen met 9-12!  
De A1 is al vijf weken ongeslagen en wilde dit deze week doorzetten door de wedstrijd tegen RWA op zijn 
minst gelijk te spelen. In de vorige wedstrijd tegen RWA had VALTO vooral last van zichzelf, een ploeg die 
verslagen kon worden werd dat niet. De A1 was erop gebrand het deze wedstrijd beter te doen en dat is ook 
gelukt. Einduitslag een 13-13 gelijkspel, waar de A1 toch haar revanche haalde.  
Na de winst tegen KZ Danaiden van vorige week was de uitdaging voor de A2 om deze week te stunten 
tegen de koploper, Fortuna/MyCollections. Fortuna liet in deze wedstrijd zien waarom het de koploper is en 
VALTO kon niet genoeg tegenstand bieden, einduitslag 18-8. 
Na de wedstrijd van vorige week tegen Fortuna A3 stond de wedstrijd tegen KZ Danaiden deze week op het 
programma. Met hoge verwachtingen stond de A3 dan ook klaar om te beginnen en deze gretigheid kwam 
het scoren dan ook ten goede. VALTO A3 kon deze wedstrijd winnen door eigen inzet en liep uit naar 11-8 
winst.  
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VALTO B1 speelde thuis tegen Vitesse B1. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen vier 
punten en stonden daarmee op de één na laatste plek, een plek die degradatie tot gevolg heeft. Een 
belangrijk duel dus! Uit werd er nipt verloren na een fysieke wedstrijd. VALTO was er op gebrand om 
sportieve revanche te nemen. Er werd over het algemeen best goed gespeeld, maar helaas bleef de 
afronding achterwege. Met rust was de stand 2-6 en deze achterstand bleek in de 2e helft te groot om nog in 
te lopen. Uiteindelijk werd het 11-14. A.s. zaterdag speelt de B1 weer een belangrijke wedstrijd, uit tegen 
KVS, die ook vier punten heeft. 
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B2. Thuis was het een gelijk opgaande wedstrijd, die nipt verloren 
werd door VALTO (8-9). Dit keer was Phoenix een stuk sterker dan VALTO en werd het geen spannende 
wedstrijd, een duidelijke overwinning voor Phoenix: 14-4. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Refleks B2, 
die net als VALTO pas twee punten heeft en daarmee staan beide ploegen op de laatste plek. 
VALTO C1 speelde uit tegen KZ Danaïden C1. Gezien de stand moest dit ‘een makkelijke overwinning’ 
worden, omdat VALTO al acht punten had en KZ Danaïden pas vier. De C1 ging ook goed van start en 
bouwde een voorsprong op van een aantal doelpunten. Hierna verzaakte ze om de vele kansen die ze 
kregen te verzilveren en lieten ze KZ Danaïden weer terug komen in de wedstrijd. Hierdoor werd het onnodig 
spannend. Gelukkig bleef VALTO aan de goede kant van de score en werd het uiteindelijk 7-8. A.s. zaterdag 
speelt de C1 thuis tegen Meervogels C1, waar de vorige keer 2-8 van gewonnen werd. 
VALTO C2 speelde uit tegen VEO C2. Na drie nederlagen op rij, was het tijd voor de C2 om weer eens een 
overwinning neer te zetten en dat moest zeker gaan lukken tegen VEO, want thuis werd hier met 14-0 van 
gewonnen en VEO staat op de laatste plek met één punt. Met ouders als coaches langs de lijn speelde de 
C2 een leuke wedstrijd met veel doelpunten. Het leuke voor VEO was dat zij dit keer ook wisten te scoren, 
eindstand: 7-20. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen DES C1. Een paar weken geleden werd daar nog 
met 6-2 van verloren, maar dat was na twee weken geen korfbal, hopelijk gaat het nu beter! 
VALTO C3 speelde uit tegen ODO C2. Thuis werd het een spannende wedstrijd, die met 2-4 gewonnen 
werd door ODO. Maar gezien de stand: ODO doet nog mee voor het kampioenschap en VALTO staat op de 
één na laatste plek, zou ODO toch duidelijk de betere ploeg moeten zijn. Dit keer bleek dat ook wel uit de 
score, want VALTO verloor met 1-8. A.s. zaterdag staat de wedstrijd tegen één van de andere koplopers op 
het programma: de C3 speelt dan thuis tegen Avanti C4. 
VALTO D1 speelde thuis tegen Avanti D1. De D1 ‘wacht’ nog altijd op de eerste punten in een poule met 
pittige tegenstanders. Uit werd met 10-8 van Avanti verloren, dus misschien dat het met het thuisvoordeel 
zou lukken om die eerste punten binnen te halen. Helaas was Avanti op meerdere fronten fysiek sterker dan 
VALTO, waardoor er teveel duels verloren werd. De D1 bleef er wel voor knokken, maar het lukte niet om er 
echt een spannende wedstrijd van te maken. Uiteindelijk werd er met 4-7 verloren. A.s. zaterdag staat de 
thuiswedstrijd tegen Fortuna D2 op het programma. Uit werd daar met 6-5 van verloren. 
VALTO D2 was vrij. Zij spelen zaterdag uit tegen HKV/OE D2. 
Thuis werd nipt van deze ploeg gewonnen, 2-1. 
VALTO D3 was vrij. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen Meervogels D3. Gezien de stand zou dit een 
makkelijke overwinning moeten worden, maar thuis werd maar met moeite gewonnen (6-5), dus er mag 
zeker geen sprake zijn van onderschatting! 
VALTO D4 was ook vrij. Zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen koploper Phoenix D2, waar uit 8-4 van verloren 
werd. 
VALTO D5 speelde uit tegen Avanti D5. Thuis werd er met 0-6 van deze ploeg verloren. Ook dit keer was 
Avanti de betere ploeg, maar de D5 liet wel even zien dat ze gegroeid zijn, want dit keer werd er een 
doelpunt gescoord èn er werd een doelpunt minder doorgelaten! Einduitslag: 5-1. A.s. zaterdag speelt de D5 
thuis tegen koploper KVS D4. Dat zal geen makkelijke opgave worden, maar misschien dat het lukt om een 
betere uitslag neer te zetten dan de uitwedstrijd, 6-1.   
VALTO E1 speelde uit bij Fortuna, de mede-koploper in de poule. De thuiswedstrijd werd verloren. Winst 
was nodig om aansluiting kans te blijven houden op de eerste plaats. In een spannende en gelijk opgaande 
wedstrijd trok onze E1 aan het langste eind en won nipt met 6-7. Op 21 februari wacht de andere koploper: 
Refleks. Tot die tijd nog twee andere wedstrijden op het programma die gewonnen moeten worden. 
VALTO E2 speelde een erg sterke wedstrijd tegen ONDO E6. Werd de uitwedstrijd nog nipt verloren. Nu 
stond er naar 40 minuten een ruime overwinning van 17-4 op het scorebord. Knap gedaan meiden! 
Volgende week wacht Futura, de nummer twee uit de poule. 
Niet zo'n grote uitslag bij VALTO E3, maar wel winst! Thuis werd met 2-0 van KVS gewonnen die een plek 
boven VALTO stonden. Volgende week wacht koploper VEO. 
VALTO E4 was vrij. 
VALTO E5 blijft het moeilijk hebben in deze zware poule. Avanti E6 was wederom een maat te groot voor 
onze E5 waardoor er met 13-1 verloren werd. Volgende week wacht Phoenix, de nummer twee uit de poule. 
VALTO E6 is goed op stoom de laatste weken. Na 10 minuten stond de E6 al 7-0 voor tegen Weidevogels 
E2. De uitslag werd uiteindelijk 1-13 voor VALTO. Volgende week wacht Phoenix die een plaats lager staan. 
Dan zal er waarschijnlijk harder gevochten moeten worden voor een overwinning. 
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VALTO F1 speelde uit tegen Excelsior E1. Excelsior stond op de tweede plek in de poule, achter VALTO. 
Winst was dus belangrijk! Onze F1 speelde een goede wedstrijd en dat werd beloond met de overwinning: 9-
14. Volgende week wacht ONDO, de hekkensluiter uit de poule. Vorige keer was dit een ruime overwinning. 
VALTO F2 en F3 waren vrij. 
VALTO F4 speelde uit bij KVS. De eerste wedstrijd werd gewonnen en ook deze wedstrijd had de F4 weinig 
moeite met deze tegenstander. Een mooie 6-12 overwinning was het resultaat. Volgende week staat de 
wedstrijd tegen Sporting Trigon op het programma, de mede-koploper in de poule. Op dit moment hebben 
beide ploegen slechts 2 verliespunten. Degene die wint doet dus goede zaken voor een eventueel 
kampioenschap! Publiek is zaterdag om 11:15 uur dan ook van harte welkom om onze jongste spelers aan 
te moedigen! 
 
  
 

In voor- en tegenspoed 
Deze uitdrukking is meerdere keren door mijn hoofd gegaan de afgelopen tijd. Hij wordt gebruikt bij het 
sluiten van een huwelijk, waarbij je vooraf niet weet wat er gaat gebeuren, maar wel uitspreekt en beloofd 
dat je er voor elkaar zult zijn. Wat er ook gebeurt. 
Zo had ook niemand kunnen denken dat we als vereniging geconfronteerd zouden worden met de 
gebeurtenissen, waarover we als bestuur afgelopen donderdag hebben gecommuniceerd. In de brief die 
naar alle leden is verstuurd, hebben we duidelijk gemaakt wat er speelt, dus daar zal ik niet verder op in 
gaan. We wachten het lopende onderzoek af en proberen in de komende tijd vooral bezig te zijn met waar 
het voor VALTO om gaat: korfbal. 
Wat mij in positieve zin is opgevallen, is dat wij een hechte en veerkrachtige vereniging zijn. Hoe vervelend 
het voor alle betrokkenen ook is, er wordt met respect naar elkaar geluisterd. Het geeft dan ook een goed 
gevoel om te zien dat de tribunes vol zaten in een ouderwets gezellige hal 2, waar we al die jaren voordat 
hal 1 er was hebben gezeten en mooie momenten hebben beleefd. We hebben afgelopen zaterdag allemaal 
weer kunnen genieten van het korfbal. Van de jeugd, tot en met de toekomstige selectie. Die laatste deed 
goede zaken met 3x winst. Maar niet alleen VALTO 1, 2 en 3 wisten te winnen. Over de gehele linie was er 
in twee op de drie wedstrijden winst voor VALTO. 
Deel uitmaken van een sportvereniging is net als een huwelijk. Je kijkt eerst of het wat is, volgens zeg je "ja" 
en ga je een relatie aan. Er ontstaan dromen die je wilt verwezenlijken, waarvoor je wilt gaan. Er zullen 
mooie momenten zijn, die je koestert en omzet naar mooie herinneringen. Maar er zullen ook minder mooie 
momenten zijn, waarin je naar eer en geweten handelt en ze een plekje geeft, om vervolgens weer naar de 
toekomst te kijken. Ik hoop dat iedereen zich daarin kan vinden; leden, ouders, vrienden, trainers, coaches, 
sponsors en vrijwilligers. 
 Laten we er voor elkaar zijn, in voor- en tegenspoed. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Lieve korfbalvrienden, 
De laatste tijd bekijk ik de verrichtingen van VALTO van iets meer afstand. Het hoofd doet het nog prima 
maar de benen willen niet zo goed meer. Het lukt dus niet altijd meer om naar Veld of Zaal toe te komen. 
Gelukkig is VALTO zo vriendelijk nog wekelijks een bijblijver te sturen, dus ik blijf goed bij. Zo nu en dan lees 
ik ook de nieuwsberichten op de website en niet te vergeten de berichten via de schrijvende pers. VALTO is 
nog steeds erg actief. Ik heb genoten van wedstrijdverslagen, kampioenschappen en kangoeroedagen. Wat 
een energie en positiviteit vloeit er in deze vereniging.  
Deze week ben ik geschokt door berichtgeving in de pers. Wat een vervelende berichten en wat moet dit 
vervelend zijn voor alle betrokkenen. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar alle (alle!) betrokkenen en ik 
hoop van ganser harte dat VALTO zijn altijd aanwezige positiviteit en energie gebruikt om deze dip achter 
zich te laten. VALTO is voor velen van ons een mooie vereniging waar veel geluk gevonden wordt. Laat dit 
vooral zo blijven! Geniet van het mooie en probeer elkaar zo goed mogelijk bij te staan bij soms minder 
mooie momenten die altijd en overal voorkomen. Met zoveel goedwillende vrijwilligers en enthousiaste leden 
zal dit zeker lukken. 
Over vrijwilligers gesproken: Ome Willem is benaderd door uw vrijwilligerscommissie en heeft, zonder exact 
te begrijpen wat mijn bijdrage kan zijn, toch zijn medewerking toegezegd. U zult binnenkort dus waarschijnlijk 
weer vaker van mij horen. En ik doe dat graag. Ook ik houd van deze club! 
 
        Ome Willem 
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Ik was er zaterdag zelf bij…. 
Afgelopen woensdag werd ik bij de plaatselijke grutter op de schouder getikt door een ver familielid. 
Jarenlang wel gezien, maar heel weinig gesproken. Al snel kwam het gesprek op onze vroegere 
sportactiviteiten en hij meende dat ik wat hem betreft weer eens langs moest lopen bij VALTO. Zaterdag 
gelijk de stoute schoenen aangetrokken en richting de sporthal. Daar werd het duidelijk waarom er gezegd 
was ‘langs lopen’. Een ongekend hoeveelheid fietsen, auto’s en mensen vormde een ware hindernis 
onbeschadigd de entree te bereiken. En als je dan eenmaal binnen bent dan is de vraag: waarheen leidt de 
weg als ik linksom, dan wel rechtsom ga.  Linksom werd me afgeraden aangezien ik dan gedwongen zou 
worden tot een keuze uit kilometers wandelen buiten de hal en urenlange oefening en voorbereiding voor 
een muzikale prestatie. Beide mogelijkheden zouden een aanslag doen op de lichamelijke, dan wel 
geestelijke gesteldheid. Gelukkig kwam ik door rechtsaf te gaan in een bekende omgeving terecht. De hal 
kwam over alsof het jaren geleden was. Knus? Of kneuterig? Wat wel gelijk opviel was dat de tribune vanaf 
het eerste moment redelijk bezet was. In de loop van de dag was er zelfs sprake van uitverkocht en moest 
men het doen met staanplaatsen aan de rand van veld. 
Gelukkig speelde VALTO nog in de oranje/zwarte kleuren. De shirtjes zijn wel duidelijk anders geworden. 
Strepen, plaatjes, woorden,….Dat is allemaal wel even wennen.  
E2 en E3 gingen fris en fruitig van start en eindigden beide met een overwinning. 
Plots herinner ik me de betekenis van VALTO: Vlotte Aanval Leidt Tot Overwinning. Maar is dat altijd wel 
waar? Heel wat vlotte aanvallen heb ik gezien, maar helaas niet altijd met het goede resultaat. Dat hebben 
D1 en B1 wel ervaren. Volgende week een tandje erbij en alles kan weer anders gaan. A1 heeft de keus 
gehad, maar kwam uiteindelijk met een gelijkspel uit de bus. Gelukkig bleef het laatste gedeelte van de 
naam voor A3 en alle thuisspelende senioren- teams wel overeind. Al met al een fijn weerzien. Ik denk dat 
binnenkort weer eens kom kijken. 
       To Val 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Na een emotionele week en veel gesprekken en commotie over 
zaken die niets met korfbal te maken hadden, brak de zaterdag 
aan. En gelukkig werd het een mooie, echte VALTO-zaterdag. 
Met een leuke opkomst bij de kangoeroes, veel blije en rennende 
kinderen in de ochtend en middag en hele mooie en spannende 
wedstrijden later op de dag. De kroon werd gezet door een 
eensgezinde, hechte selectie die met mooie overwinningen liet 
blijken dat korfbal een mooie sport blijft en VALTO nog steeds 
een geweldige club is. 
 
 
Trainers en coaches komend seizoen 
Het bestuur van VALTO is verheugd te kunnen melden dat overeenstemming is bereikt met de 
begeleidingsstaf voor de seniorenselectie in het seizoen 2015/2016.  De begeleidingsstaf zal komend 
seizoen bestaan uit: 
• Marco Swikker – Hoofd trainer / coach 
• Teun Voskamp –Trainer / coach 
• Chris van Staalduinen –Trainer / coach 
• Patrick Boeters – Team manager 
De selectie van VALTO zal komend jaar bestaan uit 3 teams. Het bestuur heeft gemeend de selectie te 
moeten vergroten vanwege de aanwas van goede kwaliteit jeugdspelers. Daarnaast wil VALTO een brede 
basis neerleggen voor de toekomst van de selectie. 
Voor Marco Swikker en Teun Voskamp is dit het vierde jaar dat zij de selectie onder hun hoede nemen. 
Marco Swikker heeft het enorm naar zijn zin bij VALTO en ziet nog veel mogelijkheden voor verdere 
verbetering van korfbalspel bij VALTO. 
VALTO 1 en 2 komen uit in de (reserve) eerste klasse KNKV. VALTO 3 komt uit in reserve 3e klasse KNKV. 
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Het bestuur heeft tevens overeenstemming bereikt met de begeleidingsstaf voor de juniorenselectie. De 
begeleidingsstaf voor de junioren van VALTO zal komend seizoen bestaan uit: 
• Hugo van den Berg - Trainer/coach 
• Rosanne van Staalduinen – Team manager 
De junioren selectie zal komend jaar bestaan uit 2 teams: VALTO A1 en A2.  
Hugo van den Berg ziet komend jaar een verjonging van de teams en gaat graag de uitdaging aan om de 
VALTO A jeugd op het huidige niveau te houden (overgangsklasse / eerste klasse). 
 
Trainingstijden en jeugdtrainers komend seizoen 
Voor komend seizoen gaan we de werkwijze van de invulling van trainingstijden en trainers veranderen. 
Vanwege de verschillende trainingstijden, zaal en veld, die de teams hebben is het altijd een flinke klus om 
het rond te krijgen en om het naar ieders wens te kunnen invullen. 
De TC is begonnen bij de beschikbare ruimtes in de zaal, daaraan zullen de trainingsuren en de teams 
gekoppeld worden. Deze tijden zullen gekopieerd worden naar het veld. 
Daarna gaan we bij de trainers langs om te bekijken waar we welke trainer kunnen indelen. 
We gaan ervanuit dat hierdoor een betere verdeling van de ruimtes zal ontstaan, maar ook van de trainers. 
Hierdoor zal iedereen minder belast worden en we verwachten meer rust en uiteindelijk meer plezier en een 
beter resultaat. 
 
Kangoeroes 
Geweldig: deze week waren er 8 kangoeroes. De spelletjes waren weer erg leuk en de kids hebben 
genoten. Goed gedaan kangoeroetrainers. We hadden helaas een klein oponthoud door miscommunicatie 
over gebruik van de zaal, maar daar hebben de kids gelukkig geen last van gehad! 
 
Trainingen VALTO 3/4 
Dinsdagen:  
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. VALTO 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op 
donderdagen en op dinsdag elke 2e training verplicht !  
 
Donderdagen: 

Januari, Maart 20:30: VALTO 3 21:30: VALTO 4 

Februari 20:30: VALTO 4 21:30: VALTO 3 

 
Toptrainers 5/8 
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. 
Hieronder het schema: 

1e dinsdag vd maand 21:00 uur Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand 21:00 uur Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand 21:00 uur Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand 21:00 uur Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand 21:00 uur Bart van Muyen 

 
Herhaling berichten 
 
Kangoeroe instuif 
Afgelopen zaterdag stond er voor de kleuters van De Lier en omstreken en sportief begin van het nieuwe 
jaar op het programma. Hal 1 was omgebouwd tot een gezellige spelletjeshal. Even voor tien uur kwamen 
de eerste kleuters voorzichtig met papa of mama naar binnen. Tijdens de warming up met Lisa en Vera 
begonnen veel kleuters al gezellig de Kanga mee te dansen. Daarna gingen alle kinderen in groepjes langs 
de uitgezette spelletjes: gooien in de korf, een circuit door een korf en met hoepels, pionnen omgooien met 
een bal. Tegen de klok van 11 uur werd er met de hele groep afgesloten met schipper mag ik overvaren. 
Daarna nog een snoepje en een kleurplaat en toen was de Kangoeroe-instuif al weer ten einde.  
We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend. Er zijn ca. 50 kinderen binnen geweest die, samen met 
hun ouders, op een positieve manier kennis hebben gemaakt met VALTO en de Kangoeroes. 
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We hopen natuurlijk veel  van deze kinderen de komende weken terug te zien bij onze Kangoeroe-
trainingen.  
De Kangoeroe-instuif van afgelopen zaterdag was een mooie warming op voor de Koningsspelen. Op vrijdag 
24 april organiseert VALTO namelijk weer de Giga-Kangoeroedag waarbij alle kleuters van de Lierse 
basisscholen een sportieve ochtend aangeboden krijgen bij VALTO. Hierover later meer! 
 
Verbeterde informatievoorziening! 
De scheidsrechters merkten het al. De e-mails over naderende fluit-wedstrijden vlogen afgelopen week om 
je oren. Dat hebben we voor de toekomst iets getemperd. Nog wel zal iedereen begin van de week en eind 
van de week een e-mail ontvangen als je moet fluiten. Hopelijk helpt het je om niet te vergeten! 
 
Andere voordelen van onze verdere automatisering: 

1) Het wedstrijdprogramma op de VALTO site (http://www.ckv-valto.nl/wedstrijden/) toont nu ook de 
scheidsrechters die jeugdwedstrijden gaan fluiten. 

2) Alle verenigingsscheidsrechters krijgen een herinneringse-mail als je binnenkort moet fluiten. 
3) Op de site kan je nu ook een overzicht vinden van scheidsrechters zowel 

verenigingsscheidsrechters als bondscheidsrechters, maar ook gastheren  (http://www.ckv-
valto.nl/scheidsrechters/) 

4) Onder teams kan je nu naast foto en naam ook alle wedstrijdinformatie terugvinden voor elk team! 
5) De oefenwedstrijden verschijnen ook in het overzicht met wedstrijden. 
6) Kies Competitie->Live  (http://www.ckv-valto.nl/live/) om een actueel beeld te zien van programma, 

uitslagen, standen etc. 

Deze verbeterde informatie zorgt ervoor dat we allemaal betere informatie krijgen en dat het voor de redactie 
van onze Bijblijver wat gemakkelijker wordt de informatie te publiceren. 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Focus Project 
Misschien hebben jullie al even niets meer gehoord over het Focusproject, maar waarschijnlijk des te meer 
gemerkt. We zijn namelijk al een heel eind op streek met het tweejarige project, dat rond mei af zal lopen. 
Het, in juni 2013 opgestelde verenigingsplan, is grotendeels ten uitvoer gebracht en alle commissies 
functioneren goed. Op dit moment zijn we nog bezig om de communicatie binnen en buiten VALTO op een 
goede manier te regelen en dit is eigenlijk het laatste punt binnen het Focusproject. 
Dat alles zo fijn verloopt komt vooral door alle mensen die zich zo bij VALTO betrokken voelen, die gelijk “ja” 
zeiden als we hen vroegen zich ergens voor in te zetten. 
Nog een paar maanden gaan we de “puntjes op de i” zetten, dus willen jullie nog iets weten over het 
Focusproject, kunnen jullie er ons altijd naar vragen. 
 
Namens de werkgroep Focus, Marjo Hoogerbrugge (projectcoördinator) 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 

Datum Tijd Wat Plaats 
Vrijdag 6 maart 16.00 uur Bowlen voor de jeugd  
13 maart t/m 16 maart  Trainingsweekend  Ermelo 
21 maart  VALTO Summer Here We Come  
24 april  Giga Kangoeroe Dag Koningsspelen  
 
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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JEUGDWEEKEND 2015 
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we gaan er een 

nóg leuker weekend van maken dan vorig jaar! 
Het hoe en wat blijft nog even een verassing, maar 

natuurlijk kan je je al wel opgeven! 
Stuur een mailtje naar jeuk@ckv-valto.nl met je naam en 

team en zorg dat je er bij bent! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sponsors waren afgelopen zaterdag goed zichtbaar  
De sponsorcommissie is afgelopen zomer met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Afgelopen zaterdag 
waren de sponsoren extra zichtbaar. Hierbij een stukje over het werk van de sponsorcommissie en de 
onmisbare steun van de Valto sponsors. 
Vlaggen 
Een maand geleden hebben we alle bordsponsoren (borden langs het veld buiten) benaderd of ze ook 
geïnteresseerd zijn voor een kleine meerprijs binnen zichtbaarheid te krijgen. Afgelopen zaterdag zijn de 
eerste vlaggen opgehangen: Melior, KPS Sales; Autobedrijf Beukers en Van Straalen Tegelzetbedrijf. 
AdFysio, ’t Strijpje en Van den Ende volgen komende week. Op deze manier genieten we meer steun van 
onze sponsoren en kleurt de zaal ook meer Oranje met aanmoedigende leuzen onderaan de vlag. 
Shirtjes 
Afgelopen zaterdag zijn Valto D1 en C2 in het nieuw gestoken. De D1 is gesponsord door KPS Sales en 
Lansbergen Orchideeën, de C2 door Plantenkwekerij P. 
van Geest en Vijverberg Fietsen. Oplettende kijker zal 
opmerken dat de shirtjes anders zijn als de reguliere shirtjes 
van Valto. Dit heeft wel wat toelichting nodig. De Erima 
shirtjeslijn waar Valto gebruik van maakt is uit productie 
genomen. Dit is gebruikelijk met sportkleding en hoeft voor 
Valto ook niet erg te zijn. We stappen over naar een 

opvolgende lijn (zie plaatje), zodoende 
blijven we met de club ook met de tijd mee 
gaan. Nu waren de huidige shirtjes al erg 
snel niet meer te krijgen omdat een Duits 
bedrijf alle kleuren in deze lijn had 
opgekocht. Dit was jammer voor Valto, omdat 

we net een aantal nieuwe sponsoren hadden 
gevonden voor onze teams. Gelukkig hielp www.korfbalshop.nl ons door tussentijdse shirtjes te leveren.  
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Deze shirtjes worden bij in productie name van de nieuwe shirtjeslijn kosteloos vervangen en mogen we ze 
houden als inloopshirtjes. Naast de D1 en C2 zijn voor de kerstvakantie ook de B2, E5 en E6 in het nieuw 
gestoken. De E6 is hierbij gesponsord door Van Wensen Elektrotechniek! 
Sporttassen 
Als klapper van de dag hadden we nog 
eens de uitreiking van de sporttassen 
voor de voltallige selectie. De oude tassen 
waren aan vervanging toe en de 
hoofdsponsor: Martin Stolze was zo 
aardig hiervoor diep in de buidel te tasten. 
Je kan wel zien dat de selectie erg blij 
was met de nieuwe tassen. Vooral de 
dames waren blij dat ze nu nog meer 
kunnen meenemen. Nu nog een sterke 
heer vinden die de grote zware tas wil 
dragen. 
Veel resultaat van en voor de sponsoren.  
Heb je vragen, schroom dan niet ons te 
benaderen (sponsors@ckv-valto.nl). 
 
Vriendelijke groeten, 
Marco Stolze, Dennis Voskamp, Angelie Prins, Hans Ridder en Michiel van den Bos 

 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 herpakt zich tegen Tilburg            Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 17 januari stond de eerste thuiswedstrijd van VALTO 1 in het nieuwe jaar op het programma. Dit 
keer was het in hal 2(de oude hal) omdat Liora zijn 100 jarig bestaan vierde in onze vaste hal. Het is een 
stuk kleinere hal, maar daardoor was de hal wel snel gevuld. Helaas waren de wedstrijden uitgelopen 
waardoor het overhandigen van de nieuwe sporttassen niet tijdens de rust van de A1 plaats kon vinden, 
maar dit werd in de Villa gedaan. Sponsor Martin Stolze b.v. heeft de gehele selectie nieuwe tassen 
aangeboden. Deze tassen zijn ongeveer 2 tot 3 keer zo groot en ook een stuk steviger dan de vorige. 
Bedankt hiervoor. 
Nu naar de wedstrijd. De vorige keer in Tilburg werd er onnodig verloren en dit was eigenlijk nog duidelijk 
voelbaar in de voorbereiding. In Tilburg werden we mentaal en fysiek afgetroefd en zo verloren we toen. Dit 
keer moest de ploeg uit De Lier laten zien dat zij sterk is, zowel mentaal als fysiek. De vakken waren 
enigszins gewijzigd. Ellen van der Haagen is weer helemaal hersteld van haar ongeluk en zij nam haar oude 
plekje naast Naomi Grootscholten weer in. Daarbij wisselden Niels Koole en Thom Voskamp van vak met 
elkaar. Bij aanvang van de wedstrijd stonden we eigenlijk direct al psychologisch 2-0 voor toen de coach van 
Tilburg met een blaadje erbij helemaal in de war was gebracht door deze wisseling van de vakken. In de 
eerste paar minuten zat de scheidsrechter er bovenop. Hij floot snel voor vrije ballen en strafworpen, 
waardoor de eerste twee doelpunten twee strafworpen waren, voor beide ploegen 1. Hierna werd er binnen 
2 minuten de voorsprong gepakt door doelpunten van Naomi Grootscholten en Niels Koole. Nog geen 
minuut later breidde Rob de Ruiter deze voorsprong ook nog uit waardoor het na 7 minuten 4-1 voor VALTO 
1 stond. Dit was weer eens een ander begin dan afgelopen wedstrijden, daarin liep VALTO eigenlijk de hele 
wedstrijd achter de feiten aan, maar vandaag nam VALTO direct het initiatief. Hierna stokte het scoren bij 
VALTO waardoor Tilburg weer op gelijke hoogte kon komen, 5-5, dit was ook de laatste keer dat Tilburg op 
gelijke hoogte is gekomen. Nu brak er een sterke periode voor VALTO aan, er werd binnen 10 minuten 7 
keer de korf gevonden door Frank de Rijcke, Thom Voskamp en Rob de Ruiter en er werd er maar een 
doorgelaten, waardoor vlak voor de rust een tussenstand van 12-6 op het scorebord te zien was. Tilburg 
deed in de laatste minuut nog iets terug door twee keer te scoren, waardoor de kleedkamers met een 
ruststand van 12-8 werden opgezocht. 
In de rust was Marco Swikker tevreden over het spel en de inzet, alleen moest er nog op een aantal details 
worden gelet, zodat het nog beter kon gaan in de tweede helft. Vooral de passing kon nog af en toe beter. 
Wel moest er met dezelfde wilskracht en energie worden gespeeld. 
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In de tweede helft ging VALTO direct verder met waar het in de eerste helft gebleven was en dat was met 
scoren. Rob de Ruiter zorgde voor de 13-8 en niet veel later daarna was het Ellen van der Haagen die de 
14-9 maakte. Daarna kon Tilburg het gat nog een keer terugbrengen tot 4 doelpunten, 15-11, maar toen 
maakte VALTO het af. Binnen 7 minuten werd er 6 keer gescoord door Niels Koole, Frank de Rijcke en 
Thom Voskamp waardoor het tien minuten voor tijd 21-11 stond. Bij VALTO vonden er een aantal wissels 
plaats; Niels van der Lingen, Lotte van Geest, Manon van der Ende en Pieter van Muyen kwamen in de 
ploeg om de resterende minuten te spelen. Aan beide kanten werd er nog gescoord wat uiteindelijk de stand 
op 24-16 bracht. Qua score beide helften 12-8.  
Een goede, maar ook zeker een belangrijke overwinning van VALTO 1. Hierdoor komt VALTO op 9 punten 
en kan volgende week tegen ODO het gat met de onderste plaatsen nog meer worden vergroot. Volgende 
week om 19:15 in Maasland ODO 1- VALTO 1. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden, waarin 
VALTO 1 weer veel steun en support kan gebruiken. Kom gezellig kijken! 
 
Doelpuntenmakers: Frank 9, Rob 8, Thom 3, Niels 2, Ellen 1 en Naomi 1 
 
          Groeten VALTO 1 
 
 
VALTO A1 
Na 5 ongeslagen wedstrijden op rij, wilde we deze reeks doorzetten. We waren de wedstrijd goed begonnen 
en hadden al snel een voorsprong opgebouwd. Helaas wist RWA goed bij te blijven en weer tot gelijk te 
komen. 
De eerste helft hadden we allebei moeite met scoren en we gingen de rust in met een score van 5-5.	   
In de tweede helft wist RWA een voorsprong op te bouwen. Het duurde lang voordat aan onze kant de 
doelpunten vielen, maar uiteindelijk wisten we tot een paar minuten voor tijd weer gelijk te komen. In de 
laatste minuten kregen we nog een strafworp tegen waardoor we 12-13 achterkwamen. Gelukkig werd het 
kort voor tijd opnieuw gelijk door een belangrijk afstandsschot van Twan. Daarmee was ook de eindstand 
bepaalt. De uitslag was 13-13 geworden. Niet het gewenste resultaat, maar gezien de moeizame wedstrijd 
tevreden met één punt.	   
       Groetjes de A1 
 
 
VALTO A2 – KZ Danaïden A2 
Afgelopen zaterdag was het zover: dé wedstrijd tegen KZ. Vorige keer hadden we van ze gewonnen, dus 
deze keer zou het ook moeten lukken. Omdat Floris al aardig goed is hersteld, mocht hij weer proberen 
minuten te maken. Dat heeft hij bij ons gedaan en dit is erg goed gegaan. Verder stond Max ook reserve en 
is er in de tweede helft ingekomen voor Floris. Jongens, allebei echt super goed gedaan! Bedankt! 
Voor de wedstrijd wisten wij allemaal dat we moesten knallen. Met deze gedachte gingen wij de wedstrijd in 
en heeft ons zeker aan een paar doelpuntjes geholpen. Al snel werd het verschil in doelpunten erg groot: in 
de rust stond het zelfs 11-2! Zo’n grote voorsprong hebben we nog nooit gehad. De kunst is alleen om deze 
voorsprong te houden, maar dit is jammer genoeg niet gelukt. In de beginfase van de tweede helft kregen 
we aardig wat doelpuntjes tegen. De ballen wilden er niet meer in bij ons, terwijl ze er bij de tegenstander 
soms erg makkelijk in vielen. Gelukkig scoorden wij er nog wel vier in de tweede helft en hadden we het 
voordeel dat we in de eerste helft een buffertje op hebben gebouwd. Dit allemaal leidde tot een eindstand 
van 15-9. De tweede helft viel dus kortom een beetje tegen in vergelijking met de eerste helft. Hier zullen wij 
aan moeten werken om meer wedstrijden te kunnen winnen.  
Volgende week spelen we tegen Fortuna. Vorige keer hebben wij hier een super goede pot tegen gespeeld 
met als eindscore 18-20. Hopelijk kunnen we ze aankomende zaterdag wél inmaken!  
 
       Groetjes, de A2. 
 
 
VALTO A3 – KZ Danaïden A3 
Deze week moesten wij tegen KZ Danaïden spelen, een ploeg waar we nog wat tegen recht te zetten 
hadden. De vorige wedstrijd tegen deze brulapen moesten we met 6 spelers starten waardoor we al snel 
tegen een achterstand aankeken. Toen we eindelijk met 8 spelers waren moesten we dit rechtzetten, en na 
veel chaos (en geschreeuw van de tegenstanders) werd het uiteindelijk gelijkspel. Daarnaast stonden we 
samen met KZ Danaïden op een gedeelde tweede plek, dus winst was extra belangrijk. Gelukkig kan Esmee 
weer meedoen en is ook Rosalie weer uit het gips, dus over een paar weken zijn we hopelijk helemaal 
compleet. De wedstrijd startte met in de aanval Bo, Lysanne, Inge en Kirsten en in de verdediging Wouter, 
Esmee, Sascha en Angelique. 
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KZ Danaïden scoorde de 0-1, maar daarna begonnen de doelpunten aan onze kant te vallen. De brulapen 
begonnen op elkaar te mopperen en wij bleven lekker scoren. Zo stonden we 6-2 voor met rust. Het 
belangrijkste was dat we ons niet zouden afleiden door het gezeur van de tegenstanders, maar na rust 
kwamen de brulapen steeds dichterbij. Twee minuten voor tijd stond het zelfs 8-8, wat best zonde was want 
wij waren steeds de betere partij. Op dat moment kregen we een strafworp mee waardoor we weer op 
voorsprong kwamen. We kregen weer nieuwe energie en gooiden in de laatste minuut er nog twee 
doelpunten bij, waardoor we wonnen met 11-8. Helemaal verdiend, en volgende week gaan we weer knallen 
tegen VEO. Lekker vroeg om 9:45. 
 
 
 
 
VALTO B2 – Phoenix B2 
Afgelopen zaterdag hebben we in Zoetermeer gespeeld tegen Phoenix B2. Het begon niet zo goed: de 
eerste doelpunten vielen bij Phoenix. Ook kreeg Twan halverwege de eerste helft een blessure,  dus we 
moesten verder met 7 spelers. Bij ons gingen ze er jammer genoeg niet in en in de rust stond het 7-0. Na de 
rust begonnen we gelukkig weer met 8 spelers en hebben Luuk en Michiel nog kunnen scoren. Uiteindelijk 
was het 14-4 geworden.  
       Groetjes Noortje 
 
 
 
 
KZ Danaïden C1 - VALTO C1  
Afgelopen zaterdag moesten we om 12.30 uur vertrekken naar Leiden en om 14.00 moesten we spelen. 
Eenmaal toen de wedstrijd begon kwamen we al snel op 1-0 achterstand. Maar snel daarna maakte Max het 
goed met een korte kans 1-1. 
Het verliep steeds beter want Martijn scoorde met een mooi schot de 1-2 en Lisette de 1-3. Max maakte al 
gauw daarna de 1-4. Maar KZ Danaïden gaf niet op want ze maakte met een doorloop de 2-4. Vlak voor rust 
schoot Martijn er nog en doelpuntje in. We gingen de rust in met 2-5. 
Rust 
Na de rust kwam KZ Danaïden weer gauw terug want ze maakten de 3-5 en  de 4-5. Maar VALTO gaf niet 
op en Sheila scoorde de 4-6. KZ Danaïden schoot er weer een doelpunt in 5-6. Daarna schoot Martijn de 5-
7. KZ Danaïden maakte al snel daarna de 6-7 en de 7-7. Het werd spannend met nog maar 2 minuten op de 
klok te gaan. Maar Martijn schoot er nog een in en we wonnen uiteindelijk met 7-8. 
 
      Groetjes Tessa 
	  
	  
VALTO D1 – Avanti D1 
Na een lange winterstop mochten wij eindelijk weer eens spelen en dan ook eens thuis. Dat was pas de 
2e keer sinds de zaalcompetitie is begonnen. Voor de winterstop was het ons nog niet gelukt om punten 
binnen te halen. Dus wij wilden deze wedstrijd thuis erg graag winnen. We begonnen goed en al snel 
stonden we met 1-0  voor. Maar die voorsprong werd snel weggewerkt door Avanti, waardoor het 1-1 werd. 
Wij scoorden zelf nog een keer en Avanti zelfs 3x in de 1e helft, waardoor we met een tussenstand van 2-4 
de rust in gingen. We speelden goed, maar dat was jammer genoeg nog niet te zien in de tussenstand. De 
tweede helft werd er door ons ook nog goed gespeeld. We hadden een hoop kansen, maar de bal ging er 
iedere keer net niet in. We hebben in de 2e helft toch nog 2x gescoord. Avanti had meer geluk, zij scoorden 
nog 3x in de 2e helft, waardoor de wedstrijd eindigde in 4-7. 
Helaas dus weer geen punten voor ons. Volgende week spelen we weer thuis en spelen we tegen Fortuna 
D2. We gaan het dan gewoon weer opnieuw proberen om onze eerste wedstrijd (binnen) te winnen. Goed 
spel moet een keer beloond worden! 
       Groetjes, Julia 
 
	  
	  
Avanti D5 - VALTO D5 
Zaterdag 17 Januari reden we naar pijnacker om te spelen tegen Avanti. 
Een mooi complex, maar we moesten wel goed kijken naar de lijnen die werden gebruikt. 
Als toeschouwers van de D5 zagen we hoe goed het team begon aan de wedstrijd, hoe goed er werd over 
gegooid naar elkaar. Ook de kansen die er waren, maar op een haar na steeds niet lukte. 
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Echt iedereen was bezig om met elkaar een punt te scoren, maar steeds wilde de bal de korf niet in. 
Ondanks dat het steeds niet wilde lukken, was het leuk om te zien hoe ze met elkaar speelde. 
Na 3 punten tegen van Avanti, scoorde Sven gelukkig 3-1…..Helaas werd de eindstand 5-1. 
Ik vond dat de D5 als team lekker bezig is, en hoop voor ze dat ze volgende week meer geluk hebben met 
de doelpunten. 
Volgende week speelt de D5 thuis tegen KVS om 13:05, dus neem dan ff allemaal je broertjes en zusjes 
mee. Ook de opa’s en oma’s kunnen natuurlijk komen kijken. En wat te denken van je vrienden van school 
of uit de buurt……er is plek genoeg, en dan kunnen ze gelijk is zien hoe goed jullie zijn. 
 
      Groetjes joop en jasper 
 
 
VALTO E2 - ONDO E6 
Toen ik aan kwam was ons team  al aan het spelen. Ik was zelf als reserve met de E1 mee geweest. 
Ze stonden al voor met 2 – 0! En het ging heel goed. 
Vorige keer hadden we van ONDO net aan verloren, maar vandaag lieten we dat niet weer gebeuren. Dus, 
we ging keihard rennen en lekker veel scoren hadden we bedacht. Dat plan ging heel goed en al gauw 
stonden we met 8 – 2 voor, met de rust. Het plan werkte. De rust was voorbij en we gingen weer spelen. 
We bleven scoren en hard rennen ONDO had deze keer pech gehad, want deze keer hadden we gewonnen 
met 17 – 4. 

 Groetjes, Brecht  
 
 
 
 
VALTO E3 
De E3 speelde dit weekend thuis een hele spannende wedstrijd tegen koploper van dat moment, KVS. 
Beide teams gingen goed gelijk op en waren aan elkaar gewaagd. In de eerste helft maakte Mette een 
doelpunt maar deze was helaas verdedigd. Verderop in de eerste helft van de wedstrijd maakte ze dat goed 
door nogmaals te scoren en dit keer telde deze mee en zo gingen we met 1-0 de rust in.  
In de tweede helft werd er door beide teams zeer scherp en fel gespeeld en deze keer was het Estelle die 
een doelpunt scoorde. Nu dus 2-0. Met deze stand werd de wedstrijd afgesloten. 
Zo heeft de VALTO E3 KVS E3 de eerste nederlaag van het zaalseizoen bezorgd. Iets om trots op te zijn en 
zeker verdiend. Bij de worpen na de wedstrijd gooide  VALTO er 4 in en KVS 5, maar de wedstrijd was al 
gewonnen. Zelfs de coach van de tegenpartij was onder de indruk. 
 
      Groeten van Dara en Liesbeth 
 
  
 
VALTO E6 vs Weidevogels E2 
Zaterdag 17 januari gingen we naar Weidevogels E2 Berkel en Rodenrijs.Het was een leuke wedstrijd. Het 
werd 13-1 voor VALTO E6, met 2 keer een strafworp voor Weidevogels E2, waar van één een doelpunt 
werd. VALTO was erg goed in vorm en er werd goed samen gespeeld. Ze hebben allemaal hun best gedaan 
en daardoor hebben ze gewonnen met 13-1. Wat een super team! Guillermo, Christy, Anouk, Danique en 
Lucas: jullie zijn geweldig!  

   Groetjes van ‘de baas’ Sander, de neef van Guillermo 
 
 
Excelsior F1 – VALTO F1 
Binnen één minuut stonden we met 0-1 voor, hierna ging het gelijk op. 
Toch werden wij wat sterker, na 10 minuten spelen was de stand 2-4. 
De tweede 10 minuten het zelfde spelbeeld, telkens 2 tot 4 scores verschil. 
Dus Excelsior speelde geregeld met een extra speler, dit bleef gedurende de hele wedstrijd. 
De eindstand werd 9 – 14 voor VALTO, dit is een prachtig resultaat. 
Het combinatie spel gaat steeds beter lopen. 
Ook het scoren ging goed, afstandsschoten en uit de combinatie werd er gescoord. 
We wisten allemaal te scoren en Tim en Mieke het meest. 
Door dit goede resultaat staan we nu weer op de 1e plaats. 
 
       Groetjes van Milan en Opa van Geest 
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Zaterdag 31 januari 2015 
15:50 11630 VALTO 1 - Swift 1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Kurt Metz 

14:30 14763 VALTO 2 - Swift 2 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 G. Kelder 

13:15 17834 VALTO A1 - Albatros A1 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 M. vd Beukel 

12:15 19180 VALTO B1 - Avanti B1 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Jeroen Tulp 

17:50 14716 Tempo 4 - VALTO 3 Limmeshallen in Alphen ad Rijn veld 1 A. Houtman 

15:45 16829 VALTO 4 - ONDO 4 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 C. Visser 

21:45 7519 DES 8 - VALTO 7 De Hoornbloem in Den Hoorn veld 1  
14:30 7321 VALTO 6 - TOP / Quoratio 8 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Thijs Dijkstra 

17:50 17780 ODO A2 - VALTO A2 De Hofstede in Maasland veld 1  
14:55 4324 ONDO B2 - VALTO B2 De Hoekstee in Hoek van Holland veld 1  
13:55 20247 ONDO C1 - VALTO C1 De Hoekstee in Hoek van Holland veld 1 clubsr ODO 

12:45 5578 Avanti C3 - VALTO C2 De Viergang in Pijnacker veld 1  
12:15 8734 VALTO D1 - GKV D1 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Marco Boekestijn 

11:15 9124 VALTO D2 - GKV D2 Vreeloo-hal in De Lier veld 2 Mariska van Geest 
13:25 9044 VALTO D3 - Avanti D3 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Ron Boekestijn 

12:40 8539 ODO D2 - VALTO D4 De Hofstede in Maasland veld 1  
10:45 9351 Avanti E1 - VALTO E1 De Viergang in Pijnacker veld 1  
09:15 10622 VEO E3 - VALTO E2 Essesteyn in Voorburg veld 1  
11:15 12108 VALTO E3 - Crescendo E4 Vreeloo-hal in De Lier veld 1 Niels van der Lingen 

09:55 11165 ONDO E3 - VALTO E5 De Hoekstee in Hoek van Holland veld 1  
11:15 11167 VEO E5 - VALTO E4 Essesteyn in Voorburg veld 1  
10:00 11169 Pernix E4 - VALTO E6 De Zijl in Leiden veld 2   
10:00 10062 KVS / Marit F2 - VALTO F2 De Blinkerd in Scheveningen veld 1  
09:00 10467 Fiks F1 - VALTO F4 Sporthal De Cuyl in Oegstgeest veld 1  
 
 
Zaalwacht zaterdag 31 januari 2015 
 
Hal 1   Hal 2  
11.15-12.00 Ouder E3 11.15-12.15 Ouder D2 
12.00-14.30 Annemieke L 12.15-13.25 Ouder D1 
14.30-17.00 Arie H 13.25-14.30 Ouder D3 
   14.30-15.45 Reserve V6 
   15.45-17.00 Gerda vd W 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDWEEKEND 2015 
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we gaan er een 

nóg leuker weekend van maken dan vorig jaar! 
Het hoe en wat blijft nog even een verassing, maar 

natuurlijk kan je je al wel opgeven! 
Stuur een mailtje naar jeuk@ckv-valto.nl met je naam en 

team en zorg dat je er bij bent! 
 




