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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 
 

 

21 september 2015 43e jaargang nr. 6 
 
Opstellingen 26 september 
 
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg 
Dames: Ellen, Judith, Naomi, Manon 
Heren:  Frank, Niels, Rob, Bart 
 
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg 
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne 
Heren:  Niels, Laurens, Pieter, Ruben, Kees, Thom 
 
VALTO 3 Aanwezig: in onderling overleg 
Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy 
Heren:  Jeroen, Dennis, Steven, Michiel, Ron 
 
VALTO 4 Vertrek: 13.45 uur 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Dame A1 
Heren:  Laurens M., Luuk, Roland,  Thomas Ris, Ruben L 
 
VALTO 5 Vertrek: 15.00 uur 
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Anna 
Heren:  Marco, Mark, Martin, Hans, Heer A1 
 
VALTO 7 Aanwezig: 16.15 uur 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Dame A1, Dame V6 
Heren:  Jelle, Rinze, Ruud, Heer V6, Heer V6 
 
VALTO 8 Vertrek: 12.45 uur 
Dames: Helma, Leonie O, Fiona, Marleen S, dame V6 
Heren:  Martin B, Michiel B, Arie, Bart M, Peter 
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Programma  
-red – ik heb de hele middag en avond een probleem gehad met het programma op te halen van 
Antilopen. Hierdoor ziet het er anders uit dan anders. Kan hier weinig aan doen. 
Scheidsrechters: aub zelf even opletten op je mail. 
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Uitslagen 19 september  

  
 
Nabeschouwingen 
 
Senioren 
Nadat vorige week alle seniorenteams hun wedstrijd wisten te winnen, was dit weekend een stuk 
minder succesvol. De zeven spelende teams wisten slechts vier punten bij elkaar te sprokkelen. De 
junioren deden het dit weekend wel uitstekend, beide teams wisten hun wedstrijd te winnen. 
VALTO 1 speelde in Barendrecht tegen Vitesse. Nadat twee van de drie eerder wedstrijden 
gewonnen werden, moest nu ook de eerste uitoverwinning geboekt worden. In een doelpuntrijke 
wedstrijd, waarin maar liefst 47 doelpunten genoteerd werden, delfde het eerste het onderspit: 26-
21. 
VALTO 2 speelde ook tegen Vitesse. Deze ploeg stond na drie wedstrijden bovenaan met vijf 
punten. Het tweede kon niet het gewenste niveau halen en dit leidde dan ook tot een terechte maar 
zeer onnodige nederlaag: 17-12. 



meliormakelaar.nl
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VALTO 3 kon de winst van vorige week tegen Nikantes geen goed vervolg geven. Verdedigend 
stond het nog wel goed, maar aanvallend kon de ploeg geen potten breken. KVS pakte de punten 
met een 8-3 overwinning. 
VALTO 4 pakte wel de punten. De ploeg deed dit ook zeer overtuigend. Met een 13-5 overwinning 
op Excelsior heeft het vierde nu het eerste gaatje geslagen met de concurrentie. Na vier wedstrijden 
heeft men nog steeds alle te behalen punten gehaald.  
VALTO 5 speelde thuis tegen ALO 4. In een gelijk opgaande wedstrijd kon geen van beide ploegen 
het beslissende gat slaan, waardoor er na 70 minuten korfballen een gelijke stand op het scorebord 
stond: 15-15. 
VALTO 6 pakte eveneens een puntje. In de namiddag stond voor het zesde de wedstrijd uit bij 
Avanti op het programma. Beide ploegen wisten uiteindelijk elf maal te scoren, waardoor zij allebei 
weer een punt aan het totaal kunnen toevoegen.  
VALTO 7 was vrij. 
VALTO 8 speelde thuis maar wist de punten niet in De Lier te houden. Bij de thee stond de ploeg 
nog wel aan de leiding, maar na de rust werd de overwinning uit handen gegeven. 
VALTO A1 moest na twee eerde nederlagen op rij zichzelf oprichten en de punten weer eens binnen 
gaan slepen. Dit moest dan gebeuren tegen koploper Weidevogels. De A1 wist zich goed te 
wapenen tegen de koploper en wist de zwaarbevochten overwinning uit het vuur te slepen: 10-13. 
VALTO A2 maakte de volle buit voor de junioren dit weekend compleet. De ploeg had het zwaar met 
Avanti, maar trok toch aan het langste eind. Doelpunten waren schaars, maar de A2 wist er toch 
eentje meer te maken dan Avanti: 8-7. 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen KCC B1. Het wil helaas nog niet zo lukken bij VALTO B1 en het 
probleem zit hem vaak in de 2e helft. Zo ook afgelopen zaterdag: de eerste helft ging gelijk op en in 
de rust stond het 8-7 voor de thuisploeg. In de 2e helft wilde het weer niet lukken en zo stond er aan 
het eind een 20-9 nederlaag op het scorebord. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Vitesse 
B1 op het programma. Misschien wel een ploeg waar punten tegen gepakt kunnen worden?! 
Koploper VALTO B2 speelde uit tegen DES B1. Vorige week werd er thuis vrij makkelijk van deze 
ploeg gewonnen en dus waren de verwachtingen hoog gespannen. Bij winst kon het kampioenschap 
gevierd worden. Helaas wilde het dit keer niet echt lukken. Er werd (te) slap gespeeld, waardoor 
DES haar kans schoon zag. Er werd met 7-2 verloren. Gelukkig staat de B2 nog steeds een punt 
voor op de nummer 2 en kan het kampioenschap nog steeds behaald worden door de overige twee 
wedstrijden te winnen. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Achilles B3. 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B3. Voor de B3 was dit pas de 3e wedstrijd en dus tegen een 
tegenstander die ze nog niet eerder hadden gehad. Er werd een goede pot neergezet, waarin 
iedereen goed de verschillende rollen in het vak oppakte. Lange tijd leek het er op dat de 
verdediging de nul ging houden, maar in de laatste minuut viel toch nog de eretreffer voor de 
thuisploeg. VALTO won met 1-10. Na drie wedstrijden staat VALTO op vier punten uit drie 
wedstrijden, drie punten achter op koploper ONDO B4, maar die hebben een wedstrijd meer 
gespeeld. Met drie wedstrijden winnen, kan het kampioenschap dus nog gewoon gehaald worden. 
Te beginnen met a.s. zaterdag, want dan speelt de B3 uit tegen koploper ONDO B4. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen KVS C1. Bij winst zou er goede zaken gedaan worden op weg naar 
het kampioenschap. Vorige week werd er nipt gewonnen en ook dit keer ging de wedstrijd gelijk op. 
Vlak voor tijd stond het 6-7 voor KVS en had VALTO meerdere goede mogelijkheden op de 
gelijkmaker, maar het wilde niet lukken. En dus was het dit keer KVS die nipt wist te winnen, 6-7. De 
komende weken zal het spannend worden wie er met het kampioenschap vandoor gaat, want ook 
Weidevogels doet daarin nog mee. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen Achilles C2. 
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C2. Vorige week werd er met 6-4 uit van deze ploeg verloren. 
Dit keer bleef het tot het einde toe spannend en werden er maar weinig doelpunten gemaakt. 
Gelukkig was de einduitslag in het voordeel van VALTO, 2-1. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen 
koploper ODO C1. Uit werd het maar liefst 7-1 voor ODO, hopelijk lukt het dit keer om er een 
spannendere wedstrijd van te maken. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Fortuna C4. Vorige week werd er nipt van deze ploeg gewonnen (5-
6). Bij winst zou het kampioenschap een feit zijn en bij verlies zouden beide ploegen weer op gelijke 
hoogte staan. Ook dit keer werd het weer een spannende wedstrijd, alleen met veel minder 
doelpunten. Met rust was het 2-1 en in de 2e helft waren er veel kansen, maar geen doelpunten 
meer, waardoor de eindstand ook 2-1 was. Hiermee heeft de C3 een voorsprong van vier punten en 
kan de laatste twee wedstrijden dus niet meer ingehaald worden. A.s. zaterdag kan de C2 het 
kampioenschap gaan vieren als ze thuis spelen tegen ODO C2. 
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D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Oranje Wit D1. Vanaf het begin was VALTO de betere ploeg, maar 
het had wel moeite met het afmaken van de kansen. Hierdoor kon Oranje Wit in het begin nog aardig 
bij blijven. Uiteindelijk werd het een 7-4 overwinning. Door het verlies van Maassluis D1 staat de D1 
nu met 6 punten uit 4 wedstrijden gedeeld met Maassluis en Albatros op de 1e plek. Een knappe 
prestatie. A.s. zaterdag is de D1 vrij. 
VALTO D2 speelde uit tegen koploper DES D1. Vorige week werd er thuis met 1-8 verloren. Ook dit 
keer was DES echt een maatje te groot voor VALTO. Gelukkig lukte het ook nu weer om in ieder 
geval een eretreffer te scoren en werd het uiteindelijk 11-1. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen 
Avanti D2. Uit werd er met 8-4 verloren. 
VALTO D3 speelde uit tegen koploper DKC D1. Vorige week er thuis met 2-8 verloren, misschien dat 
er dit keer een beter resultaat gehaald kon worden? Helaas was DKC dit keer ook een maatje te 
groot. Al werd er prima gespeeld en hard geknokt, VALTO had geen kans op de overwinning. Er 
werd met 1-7 verloren. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen ALO D2 en dan moet het toch weer 
lukken om te winnen! 
VALTO D4 speelde uit tegen ONDO D4. Vorige week werd er met 8-0 thuis van deze ploeg 
gewonnen, dus dat moest weer een makkie worden. En gelukkig wilde het ook dit keer lukken, zelfs 
nog met een beter resultaat, al kreeg ONDO dit keer ook wel haar doelpuntjes. Einduitslag 2-11. 
Door het verlies van ODO in de poule staat de D4 al 5 punten los en is het kampioenschap dus al 
een feit, maar dat gaan we de laatste thuiswedstrijd pas uitgebreid vieren. A.s. zaterdag speelt de 
D4 uit tegen ODO D3. 
VALTO D5 speelde uit tegen koploper Dijkvogels D2. Dat Dijkvogels eigenlijk niet thuis hoort in deze 
klasse werd al gauw duidelijk. Toch bleef de D5 knokken en speelde het een prima wedstrijd. Helaas 
tegen het sterkere Dijkvogels geen kans en dus een 10-1 nederlaag. A.s. zaterdag speelt de D5 uit 
tegen DES D2. Thuis werd er met een nipt verschil door VALTO gewonnen, dus jullie zullen weer 
aan de bak moeten om een positief resultaat te halen.   
 
E-jeugd 
Doordat alle teams deze week de return hadden van vorige week, wisten we al een beetje wat ons te 
wachten stond. Op enkele uitzonderingen na, waren er dan ook geen bijzonderheden. 
Had de E1 het vorige week tegen Die Haghe bijzonder lastig, ook deze week viel het niet mee tegen 
deze tegenstander. Vorige week werd het 4-17 in het voordeel van Die Haghe, deze week werd de 
schade beperkt gehouden tot 4-13 en werd er stukken beter gespeeld. Zo zie je maar dat je van 
goede tegenstanders ook echt veel leert! Wel staat Valto nog mooi op de tweede plaats achter Die 
Haghe. De E2 wist vorige week heel ruim te winnen van ONDO E2 en ook deze week was er geen 
vuiltje aan de lucht. Met een uitslag van 7-11 was Valto duidelijk de sterkste van de twee. Ook hier 
een tweede plek in de poule voor Valto, achter het sterkte Fortuna. Bij de E3 was de uitslag wel 
verrassend. Vorige week werd er met 8-5 gewonnen van Achilles E2, deze keer moest Valto zijn 
meerdere erkennen in Achilles. De E3 verloor met 9-3 en moest zonder punten terug naar De Lier. 
Hierdoor staan Achilles en Valto nu gelijk in de poule. Vorige week verloor de E4 in de laatste twee 
minuten de wedstrijd van Avanti E8 en werd de uitslag 2-4. Deze keer viel het kwartje de andere 
kant op, en wist Valto met 5-6 te winnen. Heel knap, jullie zijn goed aan elkaar gewaagd en staan 
ook gelijk in de poule. Bij winst a.s. zaterdag tegen HKV/Ons Eibernest zit er zelfs nog een 
kampioenskans in! Valto E5 had vorige week echt een hele lastige dobber aan VEO E1. Was het 
verschil in doelpunten vorige week nog 16, dit keer werd het teruggebracht tot 12, er werd met 1-13 
verloren. Valto staat hiermee nog steeds op een 2e plek. Valto E6 verloor vorige week van DES en 
ook deze week liep het niet anders. Een uitslag van 12-2 in het voordeel van DES zegt genoeg over 
het sterkteverschil. Volgende week spelen jullie thuis tegen Excelsior die evenveel punten heeft als 
jullie en liggen er dus kansen voor Valto! Valto E7 mocht naar de buren in Maasland: ODO E3 was 
de tegenstander. Nadat er wat problemen waren om de coaches mee te krijgen naar Maasland, 
werd er toch goed gekorfbald. De uitslag verschilde slechts 1 doelpunt van vorige week. Er werd nu 
met 10-1 verloren. Volgende week tegen koploper ALO zal wederom lastig worden! Valto E8 ging 
met invalcoach op bezoek bij Excelsior. Wist Excelsior vorige week de nul te houden en er zelf 5 te 
scoren, dit keer bood Valto meer tegenstand. De uitslag werd 4-2 in het voordeel van Excelsior. De 
E8 staat hiermee nog steeds puntloos onderaan. Volgende week tegen koploper VEO proberen te 
stunten! 
 
F-jeugd 
Valto F1 is in een rechte lijn op weg naar het kampioenschap. Deze keer was DES het 'slachtoffer' 
en werd er met 9-16 gewonnen. Als er komende zaterdag gewonnen wordt van de nummer 2 Die 
Haghe, kan het kampioenschap gevierd worden! Valto F2 ging op bezoek bij de koploper in de 
poule, Avanti F2. Vorige week werd er met 4-9 verloren, deze zaterdag werd het 13-2 voor Avanti en 
daarmee is Avanti duidelijk een maatje te groot. Maar de F2 staat nog wel heel netjes 2e in de poule 
en gaat dat volgende week proberen te handhaven en meer proberen te scoren! 
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
 

Nieuws van het bestuur  
 
Korfbal is soms net één grote reünie 
Met het 'Doors-Reünie-feestje' nog iets te vers in het geheugen, probeer ik terug te 
denken aan de speelronde van afgelopen zaterdag. Een onverwachte mooie dag qua 
weer, waarbij enkele regenbuien in de morgen werden opgevolgd door nogal stevige 
zonnestralen, die de rest van de dag zouden sieren. Een mooie ochtend en middag 
dus, met op mijn menu de duels van VALTO F1 en VALTO A1, beide met winst als resultaat. 
 
Die wedstrijden werden gespeeld op de velden van DES/DKC/Excelsior en Weidevogels. Verenigingen waar 
ik in het verleden meermaals zelf tegen gespeeld heb. En wat is het dan leuk om na een tijd weer op die 
velden te komen en mensen te ontmoeten die je nog kent van vroeger. Je komt elkaar tegen, praat even met 
elkaar en je haalt samen herinneringen op van wedstrijden of toernooien die soms diep in het geheugen 
liggen. 
 
In mijn eigen omgeving is het niet anders. Veel van de teamgenoten en ook trainers van voorheen kom ik 
wekelijks tegen. Niet alleen op de velden, maar ook privé. Al schrijvende kan ik mijn lach niet onderdrukken 
als ik denk aan de herinneringen die we samen ophalen, de prestaties, de avonturen, maar vooral de 
anekdotes. Trainers, leiders, teamgenoten en bijzondere momenten passeren de revue vanaf het begin van 
mijn korfballeven in (jawel) de R2, zo’n 30 jaar geleden. Er zijn in de tijd mooie vriendschappen ontstaan en 
volgens mij is daarin niets veranderd als ik naar de jeugd, maar ook naar de volwassen leden kijk. 
 
Maar wat mij het grootste reünie-gevoel geeft, zijn die momenten dat ik op ons mooie sportcomplex loop en 
bekenden tegenkom, oud-korfballers of niet, die hun kinderen komen brengen of halen. Bekenden van 
voorheen, een tijd niet gezien of gesproken en op deze manier weer tegenkomen. Praten over vervlogen 
tijden, maar ook over het heden, het leven van nu, de kinderen en natuurlijk de sport en wat voor een fijne 
omgeving die kan bieden. Een omgeving die er voor zorgt dat ze later terug kunnen kijken op een bijzonder 
mooie tijd, die ze voor geen goud hadden willen missen. 
 
En dat maakt me bijzonder trots op VALTO en ik ben blij dat ik daar als voorzitter nog steeds deel van mag 
uitmaken! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Agenda najaarsvergadering 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene najaar vergadering.  

Deze wordt gehouden op maandag 5 oktober 2015. 
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.30 uur begint de vergadering. 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen 
op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening door de voorzitter 
2 Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015 
3 Terugblik Seizoen 2014-2015 
4 Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5 Vaststellen jaarrekening 2014-2015 
6 Vaststellen begroting 2015-2016 
7 Uitreiking ere kleinood 
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8 Plannen en mededelingen bestuur 
9 Bestuurswisselingen: 

Aftredend en herkiesbaar: Marketing en PR, Rosanne van Staalduinen 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een 
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 

10 Rondvraag 
 
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 1 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden 
gesteld. 
 
Met vriendelijke groeten,Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden, Secretariaat VALTO 
 

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur 
beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren 
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van 
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders 
ophaalt ook even een berichtje naar Teun. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

24 sept Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

26 sept Za 8.15-12.00 Helma vd Berg Petra Stolze Pascal v Dijk   

26 sept Za 12.00-15.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Melanie Stolze   

26 sept Za 15.00-18.00 Ton v 
Spronsen 

Moniek de Vos Ilse de Wolf   

26 sept Za 17.30-20.30 Sjors v Dijk Daniël Verbaan Wouter 
Wubben 

Thelma 
Jansen 

Marcel S. 
Laurens v Eijk 

        

1 okt 
 

Do 19.00-23.30 Ben v Duijn     

        

3 okt Za 8.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Annemarie van 
Leeuwen 

Pascal v Dijk   

3 okt Za 12.00-15.00 Heleen v 
Dasler 

Ingeborg v 
Velthoven 

Anja vd Eijk   

3 okt Za 15.00-18.00 Janine Krapels Chantal v Kester Claudia vd 
Voorn 

  

3 okt Za 17.30-20.30 Anna v 
Staalduine 

Erwin Kok Liesbeth v 
Staalduinen 

Louise vd 
Wal 

GJ Stolk 
Arco Poot 

 
 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Geleerd van een prof? 
Op 14 september was Andre Kuipers (kijk even op 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ ) bij Valto en gaf 
onderricht aan onze trainers. Het was een hele speciale avond. 
Vraag het maar eens aan jouw trainer! 
 
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 Video’ers 
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 camera bediening regelen. 
 
Top trainers Valto 6/7/8 
 
Week vd maand Trainer 

1e  Jeroen Voskamp 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Dennis Voskamp 
5e  Johan van der Meer 

 
Aanloop zaal 
Om vast rekening mee te houden: 
Team: Di 

20-10 
Do 

22-10 
Za 

24-10 
Ma 

26-10 
Ma/Di/Wo/Do 
26/27/28/29 

All-Day- 
Valto 31-10 

Valto 1 Trainen Oefen Oefen / HKD HKD Trainen Oefen 
Valto 2 Trainen Oefen Oefen  Trainen Oefen 

Valto 3 / B1 / C1 Trainen Oefen Oefen  Trainen Oefen 
Valto A1 Trainen Trainen HKD HKD Trainen Oefen 
Valto D1   Oefen  Trainen Oefen 

Alle teams     Trainen Oefen 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 

________________ Einde TC nieuws  ___________________ 
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Nieuws van Activiteiten commissie 
 
Wintertijd Challenge Waterkorfbal 
In de nacht van 24 op 25 oktober is er de Wintertijd Challenge, een actie van Spieren voor Spieren. 
Sportcentrum Vreeloo en CKV Valto organiseren gezamenlijk Waterkorfbal! Vorig jaar was de eerste editie 
tijdens de Wintertijd Challenge, dit jaar willen wij er een groter evenement van maken.  
 
Waarom organiseren wij Waterkorfbal? Niet alleen voor de gezelligheid maar ook op geld op te halen voor 
Spieren voor Spieren. Dit goede doel heeft als slogan ‘Gezonde spieren sporten voor Zieke spieren’. Om 
een duidelijk beeld te krijgen waarom het geld hard nodig is voor onderzoek en behandelingen van 
spierziektes bij kinderen, adviseren wij jullie om even de tijd nemen voor het verhaal van Bram: 
https://www.youtube.com/watch?v=qASpbaa7P10&feature=youtu.beWTC  
 
Wat is nu precies Waterkorfbal? 
Dit is korfbal in het water! Het spel wordt gespeeld met teams van maximaal 6 personen, waarvan er 4 
tegelijk in het water mogen liggen. Het speelveld is het halve zwembad, waarin de eigen korf en de korf van 
de tegenstander staan opgesteld. De wedstrijdjes zullen 10 minuten duren en je mag natuurlijk gewoon 
wisselen. Net als bij waterpolo moet er met de bal overgegooid worden, maar er mag niet met de bal worden 
gezwommen. De bal mag niet worden afgepakt als iemand deze vast heeft.  
 
Het toernooi 
 
23.00   De deuren van de sporthal gaan open. 
23.00-00.00  Mogelijkheid om een drankje te doen, om te kleden en te oefenen voor het toernooi. 
00.00-02.00 Het toernooi zal gespeeld worden. 
02.00-02.00  De klok zal een uur terug gaan, tijdens dit uur zal de finale gespeeld worden. 
02.00-03.00 Prijsuitreiking, douchen en nog een hapje en drankje na afloop. 
* tijden kunnen nog veranderen 
 
Lijkt het jullie leuk om met een team mee te doen? Geef je dan nu op via: 
 
https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voor-spieren 
 
Omdat we natuurlijk zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor Spieren voor Spieren vragen we per 
team €30,- inschrijfgeld. Als jullie je hebben ingeschreven, kunnen jullie via de wintertijd challenge site je 
eigen sponsorpagina aanmaken. Op deze pagina kunnen andere vrienden en familie donaties doen, 
waardoor we met zijn allen zoveel mogelijk geld op kunnen halen voor kinderen met een spierziekte.  
Heb je geen zin om te sporten of ben je geen nachtmens, dan kan je ook altijd een donatie doen via 
bovenstaande link. 
 
Vorig jaar deden er een paar teams mee van Valto en wij zouden het heel leuk vinden als dat er dit jaar nog 
meer zijn! Dus heb het er over met je team of vrienden en schrijf je in! 
Lotte	  van	  Geest	  en	  Nikki	  van	  Spronsen	  
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Wedstrijdverslagen 
 
 
Valto moet punten aan Vitesse laten 

sponsor: Martin Stolze B.V. 
Met de overwinning van vorige week nog vers in het geheugen en 
de wetenschap dat Valto vorig seizoen twee maal wist te winnen 
van Vitesse, werd er met een goed gevoel afgereisd naar 
Barendrecht. Marco durfde het aan om het jonge team, wat vorige 
week zo mooi de punten had binnen gehaald, te laten staan. Rob 
en Niels startte hierdoor deze week weer op de bank. Na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Meijer ging Vitesse op zoek naar de 
openingstreffer. Dit lukte niet direct, maar na twee minuten was dan 
toch de eerste nul van het scorebord. Frank kreeg even later de 
kans om dit voor Valto ook te doen, maar hij wist de verdiende 
strafworp, normaal appeltje eitje, niet te verzilveren. Het 
meegereisde Valto publiek moest wachten tot de twaalfde minuut 
op het eerst juich moment, toen Bart voor Valto de nul van het bord 
schoot. Helaas hadden de gastheren er toen al drie in liggen, 
waardoor Valto in de achtervolging werd gedwongen. Het eerste aanvalvak wist nu ook de korf te vinden via 
het afstandschot van Ellen werd de aansluiting gerealiseerd. Helaas werd er toen aan de andere kant een 
foutje in de verdediging gemaakt, waardoor ook Vitesse de eerste strafworp mocht nemen. Deze was wel 
raak en de thuisploeg had weer een gaatje geslagen. Met om en om scoren werd halverwege de eerste helft 
een 6-4 tussenstand bereikt, waarna de thuisploeg even met scherp ging schieten en bij Valto het juist even 
niet wilde lukken. In een vijftal minuten werd het verschil vergroot naar 9-4 en leek de Lierse ploeg even de 
weg kwijt. Frank deed weer wat terug door het vijfde Valto doelpunt er in te gooien, maar Vitesse had 
intussen vleugels gekregen. Via een vrije bal werd het verschil weer vergroot, maar Judith diende dit van 
repliek. In de laatste minuut voor de rust scoorde beide ploegen nog een keer, zodat de scheidsrechter na 
de 11-7 van Pieter de spelers naar de kleedkamers stuurde.  
De tweede helft startte Rob op de plaats van Laurens. Hoewel hij een prima wedstrijd speelde, was hij 
vandaag niet zo scherp in de afronding. Rob kan zich weer zachtjes op de borst kloppen, dus durfde het 
weer aan om de duels onder de paal aan te gaan. De eerste aanvallen leverden voor beide ploegen niets 
op, maar na drie minuten mocht Bart op de strafworpstip gaan staan en zorgde zo voor de 11-8. Vitesse had 
echter veel vertrouwen uit de 1e helft geput en wist met een paar mooie doelpunten het verschil weer te 
vergroten naar 14-8. Valto gaf echter ook nog niet op en wist met twee treffer in één minuut weer wat terug 
te komen. Dit was echter van korte duur, want de gastheren deden hetzelfde en waren we weer terug bij af. 
Het wilde dus nog niet lukken bij Valto en werd door Marco de volgende wissel ingebracht. Lotte kwam op de 
plaats van Manon, waarna Valto verder ging met de jacht op doelpunten. Judith en Rob slaagden hierin, 
zodat we weer enigszins in het spoor van de thuisclub kwamen. Die hoop werd echter in de kiem gesmoord 
door de twee doelpunten die we weer om de oren kregen. Dat beide ploegen lekker op dreef waren en niets 
voor elkaar onder deden bleek wel uit de talrijke doelpunten. Na de ruststand van 11-7 stond er halverwege 
de 2e helft al 20-15 op het bord en kwam Niels K binnen de lijnen voor Pieter om zo meer rebound te 
kunnen pakken. Valto zou nu een tussensprintje trekken en met doelpunten van Judith, Naomi en Niels de 
achterstand terug brengen naar twee. Met nog vijftien minuten op de klok leek de wedstrijd weer helemaal 
open, maar ook nu behield de thuisploeg de voorsprong. Met om en om scoren  bleef Valto wel in het spoor, 
maar de gastheren wisten de voorsprong van drie punten steeds te houden. Hun aanvallen werden rustiger 
opgezet en er werd wel geschoten, maar niet om te scoren. De ballen vlogen meters over de korf, maar de 
leidsman zag hier geen kwaad in. Het meegereisde Valto publiek wist wel beter. Het grote uitspelen was 
begonnen. Er werd wat meer risico genomen door de Lierse verdediging, waardoor Vitesse af en toe te veel 
ruimte kreeg om aan te leggen. Frank schoot twee minuten voor tijd de laatste Valto treffer door de korf, 
maar de eindstand werd uiteindelijk door Vitesse op 26-21 gezet. Een mooie doelpuntrijke wedstrijd, waarin 
helaas geen punten voor Valto behaald zijn. Vitesse heeft de helft van hun revanche van vorig seizoen 
ingelost en staat nu één puntje boven Valto in de competitie. Het meegereisde publiek bedankt voor jullie 
komst namens de spelers. Volgende week staat de kraker tegen één van de koplopers op het programma. 
Pernix, wat vandaag verloor van KV Tilburg, komt dan naar De Lier om te strijden voor de punten. Voor ons 
vlaggenschip een belangrijke wedstrijd om de aansluiting met de top te behouden. Kom dus allemaal weer 
naar de Villa om de teams aan de overwinning te helpen.  
 
Voor Valto scoorden: Bart en Judith 5x, Frank 3x, Ellen, Pieter en Rob 2x, Naomi en Niels 1x. 
 
Arno van Leeuwen. 
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Vitesse 2 - Valto 2 
                                   Sponsor: Martin Stolze 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Vitesse uit Barendrecht, een bekende ploeg voor het eerste maar 
met het 2e hadden we nog niet tegen hen gespeeld. Gelukkig gaat het weer beter met de blessures bij de 
mannen en dus startte Niels, Niels en Thom weer in de basis. In een heerlijk zonnetje met af en toe een 
beetje wind begonnen we de wedstrijd. We speelden in ons witte shirt, want Vitesse was ook oranje. Na een 
paar minuten was het 2-0 en moesten we proberen dit weer recht te trekken. Dit lukte en we kwamen gelijk 
op 3-3. Daarna werden er helaas door Valto veel plaatsfouten en verkeerde keuzes in de verdediging 
gemaakt en hebben we te weinig strijdlust getoond in de weg stuiterende ballen. Hierdoor gingen we met 
een achterstand van 8-5 de rust in. In de rust hebben we een peptalk gehad, dat we meer als een team 
moesten spelen en niet als individuen. Werken voor elkaar, elkaar helpen en ervoor gaan! Dit heeft bij velen 
geholpen, de passing ging beter en we speelden mooie aanvallen. Via 2 schoten van Thom kwamen we 
weer een beetje terug, 10-8. Twee wissels aan de kant van Valto: Ruben kwam erin voor Niels K. en Lotte 
voor Nikki. Na schoten van Thom en Laura kwamen we op een 13-10 terecht. We speelden betere 
aanvallen, maar we hadden een beetje pech met de afronding. De tegenstander had hier niet veel moeite 
mee en zette de 16-11 op het scorebord. Uiteindelijk kwam Rob er nog in voor Niels vd L. maar dit mocht 
niet meer baten… Einduitslag: 17-12. Publiek weer bedankt dat jullie er waren! 
 
A.s. zaterdag spelen we tegen Pernix uit Leiden dat op een 2e plaats staat met 6 punten. We gaan er weer 
vol voor en hopen weer op veel aanmoediging lang de lijn! 
 
Doelpuntenmakers: Thom 7x, Laura 2x, Niels K., Ruben en Lisanne 1x 
 
Tot zaterdag!  
Groetjes Valto 2 
 
Valto 3 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen KVS 5. We hadden een prima voorbereiding met een stevig 
oefenpotje tegen het 2e, en ook konden we starten met een basis van acht spelers uit ons eigen team. Chris 
was zelfs vanuit zijn vriendenweekend in Os helemaal naar Scheveningen komen rijden. Dan moet je wel 
een goede pot neerzetten, zou je denken. Het tegendeel was echter waar. Een collectieve wanvertoning 
werd het. We lieten ons compleet wegdrukken en wegzetten, de bal overgooien bleek nog te moeilijk. Tel 
daar ook nog een belachelijk laag schotpercentage en rebounds waar we niet voor gaan bij op en ieder 
normaal denkend persoon weet dat je de wedstrijd dan niet gaat winnen. We kwamen tot drie doelpunten. 
Het was een wedstrijd om ons diep voor te schamen, en dat doen we dan ook zeker. We zullen de knop 
weer om moeten zetten en hard moeten gaan trainen. Zaterdag komt nummer laatst van de poule, Ventura 
Sport 3, op bezoek en dan moeten we er wel staan. We hebben na deze zaterdag zeker wat recht te 
zetten… 
 
Valto 4 – Excelsior 4 
VALTO 4 speelde afgelopen zaterdag  thuis tegen Excelsior 4. In de poule staat Excelsior onderaan, dit 
betekende dat er op papier zeker gewonnen moest worden. Het doel voor deze wedstrijd was dus duidelijk: 
Excelsior 4 ruim van de mat vegen. Dat ruim van de mat vegen bleek niet zo heel makkelijk te gaan, puur 
omdat VALTO 4 een beetje verzaakte haar vele kansen af te ronden. De laatste 15 minuten van de eerste 
helft werden er wat snellere aanvallen opgezet. Wat resulteerde in een ruststand van 7-3. Een redelijke 
voorsprong, maar het kon zeker beter!  
In de tweede helft vielen er minder doelpunten dan in de eerste helft, zowel aan de kant van VALTO als aan 
de kant van Excelsior. Door VALTO zijn er nog 6 doelpunten gescoord. Het afmaken van onze kansen is een 
puntje van verbetering dus. Verdedigend zit het in ieder geval wel goed, want maar 5 doelpunten doorlaten 
is natuurlijk wel top! Resultaat: weer 2 punten binnengesleept door VALTO 4, met een mooie 13-5 
overwinning. VALTO 4 is tot op heden nog ongeslagen. De komende 3 wedstrijden moeten we nog winnen 
van de nummers 2, 4 en 5 in de poule: Paal Centraal 2, Weidevogels 3 en ODO 4, om zo als koploper de 
eerst helft van het veldseizoen af te sluiten.  
Op naar aankomende zaterdag, waar we om 15.30 uur uit tegen Weidevogels zullen spelen.  
Groetjes VALTO 4 
 
KCC B1 – Valto B1 
Afgelopen zaterdag moest de B1 tegen KCC. Dit seizoen hadden we al 2 keer tegen KCC gespeeld dus we 
wisten dat het een moeilijke, maar niet onmogelijke uitdaging was. Vroeg in de ochtend gingen we met z’n 
alle naar Capelle aan den ijssel. De opstelling was: Rick, Martijn, Vera en Femke en in het andere vak 
Simon, Max, Lizette en Maaike. Sheila was geblesseerd en mocht daarom de bank warm houden samen 
met Nick, Inge en Kevin de coach. De wedstrijd begon al snel omdat de wedstrijd die ervoor was een beetje 
uit liep. De schijtsrechter floot en de wedstrijd begon. We gingen er vol voor en dat lukte goed de eerste 
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helft! We stonden met 1 puntje achter en het was nog goed te doen. Alle kansen waren nog open! De 2e 
helft begon. Het verslag van de 2e helft slaan we even over. Dinsdag en donderdag gaan we weer met z’n 
alle hard aan de slag om de wedstrijd van zaterdag te winnen! De tegenstander die volgende week op het 
lijstje staat is Vitesse. Reserves bedankt en tot zaterdag!     
 
DES B1 – Valto B2 
Deze zaterdag moesten we uitspelen tegen DES B1 we hadden er erg veel zin in aangezien we kampioen 
waren als we de wedstrijd wonnen. In de eerste helft hadden wij veel de bal in de aanval alleen kwamen er 
geen doelpunten uit. We gingen de rust in met 1-0 voor DES. 
 
In de tweede helft werd Luuk gewisseld voor Nick. In de tweede helft ging het er heftiger aan toe: de 
tegenstander maakte 4-0 van de stand waarna Inge twee keer een schot raak schoot: 4-2. 
Aan het einde van de tweede helft werden Fabian en Kitty gewisseld voor Luuk en Fleur. De tegenstander 
kreeg vlak daarna een vrije bal en maakte er 5-2 en daarna schoten ze er nog twee raak. 
De eindstand is 7-2 geworden. 
 
Avanti B7 -Valto B3 
We moesten al erg vroeg spelen, maar gelukkig was iedereen goed wakker....Het werd een erg leuke en 
goede wedstrijd van ons. Het duurde wel even voordat er gescoord werd, veel kansen werden gemist. 
Uiteindelijk opende Floris de score, 0-1.  Daarna scoorde Kitty met een korte bal achter de korf 0-2. Nog voor 
rust scoorde Noortje 0-3  via een afstandschot en Jim 0-4 ook van afstand. Na de rust stonden we al te 
popelen om verder te gaan met zoveel mogelijk doelpunten te maken. Dit resulteerde in het volgende; 0-5 en 
0-6 door Noa  (die voor Kitty in de ploeg was gekomen), 0-7 weer door Jim deze keer met een doorloopbal ,  
0-8 N oortje weer met een afstandschot, 0-9 door Floris en 0-10 door Noa  van afstand. Dit was niet zo leuk 
voor de tegenstander, en toen hebben we Avanti ook maar 1 doelpunt laten maken, 1-10. Dit was ook de 
uiteindslag. Kitty en Noa bedankt voor het meespelen! 
Groetjes B3. 
 
Valto C1 – KVS C1  

Sponsor: Lagewerf wonen en Icons 
Zaterdag moesten we tegen KVS C1. We hadden vertrouwen in deze wedstrijd want vorige week waren we 
na een fikse achterstand nog voor gekomen en we hadden alsnog de wedstrijd gewonnen. We gingen met 
goede moed de wedstrijd in en met ons allen ons best doen. Toen de wedstrijd begon kregen wij de bal uit 
en met een slim gespeeld trucje na ongeveer 5 seconden al een doelpunt voor gescoord door Bas. KVS 
maakte daarna eerst een doorloop en toen nog 2 schoten. Toen schoot Julia de 2-3 erin maar, KVS maakte 
een doorloop en toen stonden we  
2-4 achter. Wouter maakte een schot en een doorloop waardoor we op een gelijke stand kwamen voor de 
rust. Na in de rust een goed praatje gehad te hebben van Ron en Laurens gingen we verder aan de 
wedstrijd met goede moed. Luca maakte na de rust een goal, maar toen maakte KVS 2 goals. Iris en Luca 
gingen eruit voor Liz en Koert. Toen maakte de gouden wissel Liz nog een goal en stond het gelijk met een 
stand van   6-6, tot KVS een vrije bal benutte en we achter stonden. 6-7 was de eindstand. We verloren een 
wedstrijd die makkelijk ook onze kant op had kunnen vallen. Helaas mocht het niet zo zijn. Volgende week 
moeten we tegen Achilles C2. Thuis, dus kom gerust kijken als je wilt. 
 
Groetjes, Luca 
 
Valto C2 
Deze week moest valto c2 tegen des. Vorige week hebben ze daar ook al met verlies tegen gespeeld, maar 
deze keer waren ze niet van plan te verliezen. Maar al snel was er een tegen doelpunt en stonden ze een 
punt achter. Julia maakte daar verandering in en maakte het gelijk spel. De verdediging was goed bezig en 
liet niks door gedurende de wedstrijd. Bijna tegen het einde schoot Freek het winnende doelpunt. 
 
Weidevogels A1 - Valto A1 

Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Deze week een stukje met een veel positiever verhaal gelukkig! Valto A1 mocht deze zaterdag uit aantreden 
tegen koploper Weidevogels. Na 1 gewonnen en 2 verloren wedstrijden, was het tijd om te laten zien dat we 
totaal niet onderdoen voor de top van deze poule. Dit moest dus gebeuren tegen de koploper. De koppies 
stonden op scherp en er was ook nog redelijk wat publiek, de zon scheen en iedereen had enorm veel zin 
om te knallen. En het blijkt maar weer hoe belangrijk zo'n instelling kan zijn! Er werd tijdens de wedstrijd 
maar ook al van te voren heel veel vertrouwen in elkaar uitgesproken en dat betaalde zich duidelijk uit. Valto 
begon scherp, maar moest desondanks eerst tegen een achterstand van 1-0 aankijken. Hierna was het 
woord eventjes aan Valto. Er werd verdedigend geheerst, maar aanvallend werden de kansen niet 
afgemaakt. Wel 1-1 en 1-2, maar daarna kon de 2-2 niet uitblijven. Toen viel vrij snel de 3-2 maar ook de 3-3 



De Bijblijver, 21 september 2015 14 

viel binnen en zo kwam Valto weer langszij. Daarna eindelijk weer voorsprongetjes voor Valto. 3-4, 4-4, 4-5 
en nog voor rust 4-6. Het eerste echte gaatje was geslagen in een wedstrijd die heel gelijk opging. En het 
gaatje was in het voordeel van Valto! Er werd prima gekorfbald en er was een enorme teamspirit en 
overtuiging te zien, iets wat vorige weken miste. Na rust meteen goed verder en van 4-7 door naar 5-9. 
Wedstrijd leek gespeeld, totdat Valto haar (helaas nog steeds wekelijkse) verslappingsfase kreeg. 9-10 was 
ineens het magere overblijfsel van die mooie voorsprong van 4 doelpunten die we hadden. Maar gelukkig 
leefde Valto dit keer op tijd op en we sleepten de wedstrijd uiteindelijk met 10-13 uit het vuur. Echt een hele 
goede teamprestatie en zeer goed gespeeld door iedereen! Daarbij nog leuk om te vermelden: de dames 
zorgden zaterdag voor 7 van de 13 doelpunten! (Romee 4×, Lisanne 3×, Floris 2×, Thijs 2×, Ruben 1× en 
Alex 1×). Verder wint in de poule eigenlijk iedereen van iedereen, waardoor in de stand de ploegen heel erg 
dicht bij elkaar blijven. Valto staat daardoor gewoon kort op de nummer 1 en moet dus gewoon volle bak 
voor de hoogste plekken blijven meedoen. Voor de zaal nog wedstrijden tegen Excelsior, ONDO en ODO. 
Leuke derby's en ook potjes waarin we niet slecht voor de dag kunnen komen. We gaan er weer hard 
tegenaan en zullen de lijn van afgelopen zaterdag doortrekken!! Tot volgende week, in Delft bij Excelsior om 
11 uur. 
Van de officiële A1 supportersvereniging 
 
Valto D1 
Op zaterdag 19 september speelden we thuis tegen  Oranje-Wit. In de eerste helft stonden we al snel met 1-
0 voor door een strafworp van Koert. Maar Oranje-Wit maakte de 1-1 met een doorloop. Daarna ging het 
snel en maakte Kim de 2-1, Annelie de 3-1 en Koert de 4-1. Toen was het rust. In de tweede helft werd er al 
snel de 5-1 gemaakt door Koert. Maar Oranje-Wit kwam weer terug met 5-3. We wisselde weer van helft, en 
Romy maakte de 6-3 waarna Koert de 7-3 maakte. Oranje-Wit maakte als laatste de 7-4 met een strafworp. 
Daarna stopte de wedstrijd, en hadden wij gewonnen. 
Gemaakt door: Romeo 
 
Door deze overwinning zijn wij nu trotse koploper in de hoofdklasse. We hopen deze positie vast te houden 
tot de zaal! 

 
 
DES D1 – Valto D2                             
In alle vroegte verzamelden we op de parkeerplaats om richting Delft af te reizen.  
Het was behoorlijk grijs en we hoopten tussen de buien door te kunnen spelen. Helaas liep dit even anders. 
Om 9.00 uur werd het startschot gegeven en gingen we er vol goede moed tegenaan. De eerste vrije worp 
was voor ons, maar die ging er niet in. Al gauw volgde het eerste punt voor DES. DES was sterk en speelde 
snel over. Bij Valto wilde het niet zo lukken, er was balverlies, wat waarschijnlijk kwam door de regen, 
waardoor de bal zo nat was dat die uit onze handen glipte. Met rust stonden we 4-0 achter. Na de rust was 
DES net zo sterk en maakten we weinig kans. Gelukkig kregen we twee keer een strafworp, en één daarvan 
gooide Thomas er goed in!  
Het spel eindigde in 11-1. 
 
DKC D1 – Valto D3 
Deze week wéér tegen DKC D1, net als vorige week. DKC dacht vorige week dat het een eitje zou zijn maar 
dat viel even tegen voor ze! Voor de rust stonden we met 2-0 voor, na de rust werd het 2-8 (na 4 wissels). Ze 
wisten dus dat ze wel flink hun best moesten doen om hun kampioenschap binnen te halen! Wij maakten het 
DKC niet makkelijk en stonden echt goed te verdedigen. Met de rust stond het 2-0 voor DKC. Natuurlijk 
wilden wij winnen dus we bleven er voor gaan. Na 3 doelpunten tegen, scoorde Daan er 1 van afstand. Dit 
lukte helaas niet nog een keer en uiteindelijk werd het 7-1 voor DKC. Jammer maar het was wel een leuke 
wedstrijd! 
Groetjes Bas 
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DKC D1 – Valto D3 
Op 19 september was het alweer tijd voor de 4de competitie wedstrijd van VALTO D3. Deze keer tegen DKC 
D1. Een week eerder was hier thuis met 8-2 van verloren. Dit was kijkend naar de andere uitslagen van DKC 
D1 (20-1 winst en 25-1 winst) een uitstekend resultaat. Daarnaast hebben ze tijdens de wedstrijd laten zien 
wat ze in de afgelopen weken tijdens de trainingen allemaal geleerd hebben. En dat was hetgeen wat de 
coaches graag willen. Niet perse een goed resultaat neerzetten maar in praktijk brengen wat je op de 
trainingen geleerd hebt. Ook deze keer wilden we dat de spelers van de D3 de vaardigheden geleerd op de 
training in de wedstrijd gingen toepassen. Dit waren:  
- Gooien met links en rechts  
- Constant ingedraaid zijn naar de korf 
- Schieten op één been 
- Voorverdedigen 
- Schieten als je kan schieten  
- Inzet tonen 
Wanneer de spelers deze opdrachten tijdens de wedstrijden zouden uitvoeren dan waren de coaches, 
ongeacht het resultaat, tevreden. Met deze wetenschap begonnen de kinderen aan de wedstrijd. In de 
beginfase werd er in de verdediging te dichtbij de tegenstander verdedigd. Omdat de tegenstanders erg snel 
waren stoven ze er meerdere keren langs en stonden we vaak verkeerd.  Dit leverden DKC drie strafworpen 
op (alle drie mis). Het aanvallen in de beginfase was daarnaast zeer netjes. Ondanks dat DKC er dicht opzat 
kon VALTO de bal goed rondspelen (met links en rechts). Dit leverden helaas niet altijd kansen op. Het 
tweede deel van de eerste helft was zowel aanvallend als verdedigend beter. Er werden goede aanvallen 
gespeeld met meerdere goede kansen. Helaas geen doelpunten, maar wel goed de opdrachten uitgevoerd. 
Complimenten!! De ruststand was 2-0 in het voordeel van DKC D1. Kortom: een goede eerste helft qua spel 
en resultaat. In de rust werd Luke gewisseld voor Laura. Laura bedankt voor het invallen. De tweede helft 
bleek dat de eerste helft vermoeiend geweest was. Het verdedigen ging minder goed dan in de eerste helft. 
Het aanvallen daarentegen ging met een frisse Laura wat beter dan in de eerste helft (ook DKC wordt moe). 
Door goed overspelen werden goede kansen gecreëerd. Dit resulteerde in een mooi doelpunt van Daan (op 
één been).  De tussenstand na 12,5 minuut spelen in de tweede helft was 7-1. In het laatste gedeelte wist 
VALTO het verdedigend dicht te houden. Aanvallend werden goede kansen gecreëerd. Helaas resulteerde 
dit niet in doelpunten. De eindstand: 7-1. De D3 heeft voor de vierde week op rij een goede wedstrijd 
gespeeld waarin de vaardigheden van de trainingen erg vaak zijn toegepast. De gewenste speelwijze begint 
steeds meer vorm te krijgen. Nogmaals de complimenten!!!! Volgende week op bezoek bij ALO D2. Wij 
hebben er weer zin in. 
 
Groeten, 
De Coaches 
 
Valto D4 
Afgelopen zaterdag mochten wij een wedstrijd in s’Gravenzande spelen. 
Het was van te voren al een beetje een spannende wedstrijd want we zouden bij een winstuitslag kampioen 
kunnen worden. 
Tot dusver hebben we namelijk alles gewonnen... 
De wedstrijd kwam al snel op een 1-1 score te staan. 
Maar daarna raakten we lekker op dreef. 
Alle spelers van de D4 deden echt heel goed hun best. 
Indy, Stan, Dione en invalster Nouky gooiden de ballen goed aan en daardoor konden Jordan, Justin, Sven, 
Tim en Mink de korf goed bereiken. 
Met een eindstand van 2- 11 konden we blij weer naar huis. 
Later die dag kwam er nog goed nieuws van Lysanne....Odo had de wedstrijd verloren. 
De D4 is niet meer in te halen en dus zijn we KAMPIOEN! 
  
Groetjes, Mink 
 
Valto D5 
Zaterdag 19 september speelden we uit bij De Dijvogels in Maasdijk. Dijkvogels D2 en wij hadden al beide 4 
punten binnen gehaald, dus dat was al spannend. Om exact 10 uur begon de wedstrijd. In de eerste minuut 
werd er al gescoord door  de tegenpartij, gelukkig was deze verdedigd en telde deze dus niet. Het schot wat 
daarna viel helaas wel 1-0. Ook wij schoten een keer raak, maar ook deze was verdedigd en werd ook voor 
ons niet aan de score toegevoegd. Tot aan de rust wisten de Dijkvogels nog 2 x te scoren en stond het 3-0. 
Na de rust kwamen we iets feller terug, we creëerde meer kansen alleen gingen niet alle ballen erin. Alleen 
Mette wist te Scoren en zette gelukkig een doelpunt voor ons op het scorebord. De dijkvogels wisten er nog 
5 in te mikken en dat maakte de eindstand op 8-1. 
Groet Nova 
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Die haghe E1 – Valto E1 
Vandaag  moest Valto E1 tegen Die haghe E1 de koploper van de pool. We moesten hard knokken om te 
winnen. Maar jammer genoeg hebben we 13-4 verloren. De hele wedstrijd was het heel erg spannend. Toen 
floot de scheidsrechter. En toen begonnen de strafworpen, en ook toen verloor Valto helaas ook met 4-2. De 
E1 ging douchen. En daarna gingen ze naar de speeltuin. 
Groetjes Sanne Rijsdijk☺ 
 
Valto E4- Avanti E8 (zaterdag 12 sept) 
Afgelopen zaterdag speelde de E4 lekker thuis in De Lier tegen de E8 van Avanti. 
Voor degene die nog niet helemaal wakker waren, nou die werden wel wakker gemaakt door de dames van 
Avanti. Die waren erg snel en fanatiek! Na de eerste 10 minuten stond het dan ook al 0-2. 
Valto liet het er natuurlijk niet bij zitten, Maartje maakte een mooi doelpunt, zodat het in de rust 1-2 stond. 
Na de rust ging Valto steeds beter spelen, korte stukjes en ook een tikje sneller, waar door jullie nog een 
paar mooie kansen kregen. Maaike maakt er 2-2 van. 
Echter Avanti liet hun kansen ook niet onbenut, wat de eindstand van 2-4 maakte. 
 
Maartje en Annemieke. 
 
Valto E4 
Zaterdag mocht de E4 afreizen naar Pijnacker om tegen Avanti E8 te spelen. We hadden er veel zin in en 
het weer was ook goed om te spelen. dus wat kon ons nog tegen houden. 
Alleen, Avanti E8 is wel een sterk team, want de week ervoor hadden we van ze verloren maar we gingen 
gelijk sterk van start en lieten Avanti zo min mogelijk aan de bal. Dus we scoorde al snel 0-1 maar Avanti liet 
dat niet zo maar toe. En scoorde daarna ook weer 1-1. maar doordat wij sterk bleven vechten voor die 
punten, konden we daarna nog 2 punten scoren. 
Alleen net voor het eind van de eerste helft kregen zij nog een strafworp mee, die ze nog scoorde ook. 
dus met 2-3 de rust in. na de rust kreeg Avanti ineens een soort vleugeltjes. En ze scoorde 3-3 daarna 
kregen wij een strafworp die we helaas miste. toen ging Avanti weer en scoorde 4-3. Auw wat een klap. 
na de korte peptalk van Petra waren wij weer aan de beurt. we gingen ervoor. We scoorde 4-4 daarna 4-5 
en zelfs 4-6. Maar we waren er nog niet. 
Daar kwam Avanti weer. 5-6. Maar gelukkig hebben we dat vast kunnen houden tot het eind. 
dus de eindstand van deze kaskraker is 5-6 gebleven, en de toeschouwers stonden met knikkende knieën te 
kijken. en daar doe je het toch voor. 
 
groetjes Sven. 
 
Valto E5 – VEO E1 
Afgelopen zaterdag speelden weer tegen dezelfde ploeg als verleden week, namelijk tegen het fanatieke  
team van VEO de E1. Toen 18-2 verloren! Dit lieten we ons niet weer gebeuren en we begonnen  de 
wedstrijd fel! De 1e 10 minuten gaven we VEO bijna geen kans om te scoren, we speelden beter als 
verleden week en was het na 10 minuten 0-1 voor VEO. Al gauw bleek dat VEO toch sterker was  in de 2e 
10 minuten werd er door VEO 4 keer gescoord. Maar in de 3e 10 minuten kwam er een mooi schot van 
Lucas en kwam onze vechtlust terug! De laatste 10 minuten wist VEO steeds de bal te onderscheppen en 
wisten ze nog 5 keer te scoren. Uiteindelijk werd het 1-12.  
Groetjes Isabel 
 
Excelsior E2 – Valto E8 … 2-4 
Het was mooi weer. Joëlle kon helaas niet meedoen vandaag. En Romée kon er niet bij zijn. We hebben 
ingeschoten. In de wedstrijd gooiden we goed over maar Rosann, Demi, Floor en Dieuwertje schoten helaas 
mis. Toen 0-1, vlak voor rust. Even drinken en uitrusten. Floor was door haar enkel gegaan, dus goed dat 
Maaike er was om te wisselen - dankjewel! Rosann schoot al snel raak: 1-1 ☺! Snel daarna 1-2. En 1-3 
(eigenlijk verdedigd … ☹). Demi en Dieuwertje schoten mis, maar Rosann weer raak: 2-3 ☺. 
Langzamerhand werden we toch moe … en schoten we nog een paar keer mis … en stond de tegenstander 
vaker vrij: 2-4. De invalscheidsrechter legde telkens goed uit waarom hij floot, maar zag niet alles.  Beste 
meiden: jullie hebben hard gewerkt èn … 2 x 1 = … ;-) . Leuk om te zien dat jullie samenspel groeit. Ga zo 
door! Het was een leuke wedstrijd! 
Dieuwertje en Arjen 
 
Valto F1 
Zo dan is het weer zaterdag Valto f1 gaat met frisse moet delft om tegen des f1 te spelen en ja die hadden 
we afgelopen zaterdag ook al ontmoet maar dan thuis. het was een mooie wedstrijd iedereen van valto 
scoorde de eindstand is geworden 9-16 voor Valto f1. als het zo door gaat komt de kampioenschap dichter 
bij. succes Valto f1 met jullie volgende wedstrijd. mvg matthieu van vliet 
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Valto F2 
Vandaag gingen we naar Pijnacker. We wisten dat we een pittige tegenstander troffen, maar iedereen had 
heel veel zin in de wedstrijd. Frenk en Toon waren er ook deze week bij om ons team te versterken. De 
eerste 10 minuten moesten we er inkomen. Het overgooien lukte niet zo binnen een paar minuten stond het 
3-0. Toen werd de f2 wakker. Jasmijn mocht er in als super speler en dit werkte ze scoorde gelijk en het 
werd 3-1. We werden feller en de bal ging goed rond in het team. Alleen helaas lukte het niet om te scoren. 
Avanti had meer geluk. Het werd 6-1. Na de rust werd het snel 6-2, zou t dan toch lukken?de  F2 gaf niet op. 
Isis en frenk probeerde veel ballen te onderscheppen. Elise en Toon stonden veel vrij. Jasmijn en Sara 
verdedigde als de beste ...wat n kanjers.. Ze bleven rennen, maar helaas het scoren lukte maar niet. 
Eindstand 13-2. 
 
Sara en Annemieke 
 

Ik was er wel, maar slechts een beetje 
Afgelopen zaterdag ben ik niet verder gekomen dan tot aan het hek. Daar wilde ik mijn fiets neerzetten en 
toen zag ik het. Het zette me aan het denken. Daardoor kwam er van het neerzetten van de fiets niets meer 
terecht. Daar kwamen de helden en heldinnen, niet op weg naar het eigen veld, maar klaar om de strijd 
elders aan te gaan. Op weg naar een uitwedstrijd. Gewapend met tassen waarin gemakkelijk 
overlevingsmateriaal voor een week kan worden opgeborgen. Op zoek naar de ouder die deze keer het 
stuur in handen mag houden. Hier en daar nog niet helemaal wakker. Maar dat zal spoedig veranderen. Dan 
komen de praatjes. Alsof ze elkaar weken niet gezien hebben. De dienstdoende ouders en de begeleiding 
tellen de koppen en dan vertrekken ze, op weg naar het onbekende. Want waar ze heen gaan? Geen idee. 
Dat laatste verandert naarmate de dag verstrijkt. Achteloos wordt verteld dat de reis deze keer naar Den 
Haag, naar Leiden zal zijn. Ze worden groter, de spelers, maar dat geldt zelfs ook nog voor de tassen. Het 
betekent niet alleen een toename van het aantal auto’s dat nodig is, maar hier en daar ook nog een tekort 
aan bagageruimte. Waarschijnlijk komt dat door het aantal ballen dat meegaat op reis. Als de auto’s van 
deze teams het parkeerterrein rijden doen de eerste terugkomende teams al weer een poging het 
parkeerterrein op te rijden. Het lijkt alsof ze: ‘opstaan plaatsje vergaan spelen’. De manier waarop de spelers 
uitstappen verraadt meestal het uiteindelijke resultaat dat in de uitwedstrijd behaald is. Hoewel. Naarmate 
men jonger is of echt ouder, gaat men gemakkelijker om met de uitslagen. Er tussen in, de jonge dames en 
de jonge heren, de lange slungels en de giechelende grieten, die denken daar nog anders over. Het hart op 
de tong bij de overwinning, de gezichten op onweer bij een verlies. Maar de moraal van het verhaal: wat 
wordt er ook buiten het VALTO-terrein veel werk verzet. Door de leden, maar ook door de trouwe aanhang. 
Hulde aan die grote groep. 
Enne…..volgende keer hoop ik weer op het veld te zijn. Dan zal ik eens kijken hoe het er daar allemaal aan 
toegaat. 
To Val 
 
 




