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Donkere dagen 
 
Het is de tijd van donkere dagen. De dagen worden korter en in de tijd dat de zon op is, zijn het veelal de 
wolken met regen die het er niet veel lichter op maken. Als je vervolgens de televisie aanzet, naar de radio 
luistert of je Facebook bekijkt, blijkt dat het er op andere plekken in de wereld niet veel beter uitziet. 
 
Je zou bijna vergeten dat ons leven gewoon doorgaat. En dat de kinderen afgelopen zaterdag Sinterklaas en 
zijn pieten weer hebben binnengehaald. De tijd van pepernoten en marsepein, liedjes zingen en rijmpjes 
maken is weer aangebroken. De donkere dagen geven de Sint de mogelijkheid om ongezien bij iedereen 
langs te komen en blije gezichtjes tevoorschijn te toveren, zo ook in Villa Valto binnenkort. 
 
Maar niet alleen aan de kleintjes wordt gedacht. De iets grotere kinderen hebben een heuse filmavond in het 
verschiet en de grootste kinderen kunnen zich vermaken op het inmiddels bekende VALTO schuurfeest en 
niet te vergeten het VALTO-a-gogo spektakel plus de nieuwjaarsreceptie met een nieuwe versie van de 
Bijblijver-quiz. Allemaal lichtpuntjes in de donkere dagen. 
 
Je zou bijna vergeten dat er ook nog wordt gekorfbald. En hoe. Dat er niet altijd gewonnen wordt, hoeft voor 
het publiek geen reden zijn om weg te blijven. In de bekerwedstrijd van afgelopen week was het 25x feest 
voor VALTO 1, we bekeren dus nog even door. Afgelopen zaterdag heb ik een paar hele leuke wedstrijden 
gezien, van jeugd tot volwassenen. Het plezier wat je in het veld ziet en de spanning en vervolgens de 
ontlading in de gezichten van het publiek bij de 19-19 doet me denken aan hoe fijn sport kan zijn en doet me 
de donkere dagen even vergeten. Ik hoop jullie ook! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende week 

 
 Opstelling 21 november 2015  
VALTO 1 Vertrek: in onderling overleg  
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2 Vertrek: in onderling overleg  
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3 Vertrek: in onderling overleg Dames:  
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 4 Vertrekken: 15:15 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,  
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, w.a. 
 
VALTO 5 Vertrekken: 15:15 
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther 
Heren: Marco, Hans, Mark, Rens, w.a. 
 
VALTO 6 Aanwezig: 15:30  
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B 
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Vincent 
 
VALTO 7 Aanwezig: 16:45  
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Nathalie, w.a. 
Heren: Jelle, Rinze, Fril, V6, V6 
 
VALTO 8 Vertrekken: 16:15 
Dames: Helma, Marleen S, Fiona, w.a., w.a. 
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Sjors 
Vanaf het zaalseizoen ben ik weer de verantwoordelijke die gaat over de zalen, het spelen en compleet 
maken van senioren teams en wedstrijd formulieren. De rol van wedstrijdsecretaris wordt afgewisseld tussen 
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Thom Voskamp en mijzelf, Thom draagt de verantwoording over het veld, waar ik de zaalperiode op mij 
neem. Mochten er dus de komende maanden vragen zijn over trainingen, training accommodaties of 
wedstrijden, trek dan gerust bij mij aan de bal! 
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. Als het nu gebeurd dat jij er toch 
een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen wij dat jullie misschien eerst zelf kunnen 
nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog iemand te vinden die geen spelend lid 
meer is maar nog wel graag een wedstrijd wilt spelen bijvoorbeeld. Bedankt voor jullie inzet!.  
 
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl 
 
Zaalwacht 21-11-2015 
Onbekend. Wellicht op de site! 
 
Uitslagen afgelopen week 

 
 
Nabeschouwingen 
 
Senioren 
Valto 1 won vorige week haar eerste uitwedstrijd, deze zaterdag stond de wedstrijd tegen promovendus 
Merwede 1 op het programma. In een zware wedstrijd waarin het eerste het moeilijk had, kon er in de laatste 
minuut toch nog aansluiting worden gevonden en werden de punten gedeeld, einduitslag 19-19. 
Valto 2 verloor vorige week haar eerste uitwedstrijd, deze zaterdag kwam Oranje-Wit 1 uit Dordrecht op 
bezoek. Helaas bleken de Dordtenaren te sterk voor de Lierse ploeg en verloor het 2e met 10-26. 
Valto 3 was vrij.  
Valto 4 mocht deze week met een wat gewijzigde basis naar Scheveningen om daar tegen KVS te spelen. In 
een zeer spannende en gelijkopgaande wedstrijd trok Valto 4 toch aan het langste eind. Zij wonnen met 13-
14 en namen de punten weer mee naar huis.  
Valto 5 speelde deze week ook thuis en de wedstrijd tegen Achilles beloofde een spannende strijd te 
worden. Dit resulteerde dan ook in een 13-13 gelijkspel, beide ploegen dus 1 punt.  



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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Valto 6 speelde deze week een middernacht wedstrijd, gepland om 21:20 maar startend om 21:50 tegen 
Avanti in Pijnacker. Gelukkig nam het wel de punten mee naar huis door 10-13 te winnen.  
Valto 7 mocht tijdens een mooie lunchwedstrijd om 13:00 naar Excelsior Delft om daar tegen het 6e aan te 
treden. In een wedstrijd waarin Valto een stukje sterker was dan Excelsior werd gewonnen met 10-12. 
Valto 8 kon het deze zaterdag helaas niet waar maken in de wedstrijd tegen Pernix leiden en moest de 
punten achterlaten. Zij verloren met 9-7. 
 
A-jeugd 
Valto A1 verloor haar 1e wedstrijd vorige week tegen Blauw - Wit A1 terwijl dat niet nodig was, maar won 
haar tweede wedstrijd in de Overgangsklasse A van Weidevogels A1 met 7-15.  
Valto A2 leverde veel strijd tegen Futura A2 maar het bleek tegen deze ploeg moeilijk om tot aanvallend spel 
te komen waaruit resultaten kwamen. Het moest de punten meegeven aan Futura en verloor met 5-8.   
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde haar eerste thuiswedstrijd met schotklok tegen KCC B1. Tegen deze ploeg werd het 
eerder in een oefenwedstrijd gelijk en in de veldcompetitie werd er kansloos verloren. In de eerste fase van 
de wedstrijd had het eerste aanvalsvak van VALTO teveel moeite om de kansen af te ronden. Gaandeweg 
de eerste helft kwam KCC steeds meer in de wedstrijd en werd duidelijk dat het de betere ploeg was, al was 
het wel voornamelijk één heer die voor de doelpunten zorgde. De tweede helft lukt het VALTO niet meer 
echt om tot goede aanvallen te komen en zo kwam de eindstand op 12-20 te staan. A.s. zaterdag speelt de 
B1 weer thuis en dan is de tegenstander Die Haghe B1, die ook nog geen punten heeft gehaald. 
VALTO B2 speelde uit tegen Velocitas B1. Helaas was deze tegenstander net even een maatje te groot voor 
onze B2. Er werd met 5-2 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen ODO B1, wat ook nog geen 
punten heeft. Hier liggen dus zeker kansen om de eerste punten binnen te halen! 
VALTO B3 was vrij en a.s. zaterdag zijn ze nog een keer vrij. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde al om 9 uur uit tegen IJsselvogels C1. Misschien kwam het door het vroege tijdstip, maar 
het eerste gedeelte van de wedstrijd was de C1 niet scherp. Al gauw stonden ze 5-1 achter. Hierna kwam de 
C1 wel meer in de wedstrijd en wist de achterstand te verkleinen naar een 6-4 ruststand. Vlak na rust viel 
gelijk de 6-5 en leek het erop dat de C1 weer helemaal terug in de wedstrijd was. Helaas nam IJsselvogels 
het initiatief over en liep weer uit naar een voorsprong van vier doelpunten en zo eindigde de wedstrijd in 
een 12-8 eindstand. A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen Groen Geel C2. 
VALTO C2 speelde thuis tegen Avanti C3. De C2 begon de wedstrijd goed en nam al gauw een voorsprong 
van een paar doelpunten. Hierna kwam Avanti weer helemaal terug in de wedstrijd en werd het nog een 
spannende wedstrijd. Gelukkig scoorde invaller Bart vlak voor tijd het winnende doelpunt en werd het 8-7. 
A.s. zaterdag speelt de C2 uit tegen Crescendo C1, wat nog geen punten heeft gehaald. 
VALTO C3 was nog een zaterdag vrij, maar mag a.s. zaterdag dan eindelijk ook aan de bak in de zaal. Zij 
spelen thuis tegen Excelsior C1, wat haar eerste twee wedstrijden wist te winnen. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 mocht afgelopen week twee keer aan de bak. Donderdagavond speelde ze tegen 
Vriendenschaar D1 voor de Zuid-Holland cup. Een gelijk opgaande wedstrijd, waarin het eerste aanvalsvak 
veel moeite had om tot scoren te komen. Geen van beide ploegen wist gedurende wedstrijd een gaatje te 
slaan, tot vlak voor tijd, toen lukte het Vriendenschaar wel om op voorsprong te komen en speelde ze de 
wedstrijd professioneel uit. Er werd met 6-8 verloren. Afgelopen zaterdag speelde de D1 thuis tegen Die 
Haghe D1 voor de competitie. Een tegenstander, die net even een maatje te groot was voor onze D1, al had 
het verschil wel wat kleiner kunnen zijn als het gelukt was om de kansen beter af te maken. Uiteindelijk werd 
er met 6-13 verloren. A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen TOP D1. 
VALTO D2 speelde thuis tegen Fortuna D6. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, wat ook wel te zien 
was aan de ruststand: 3-3. Het jammere was wel dat VALTO veel kansen nodig had om tot scoren te komen, 
met een wat hoger rendement had er ook een voorsprong op het bord kunnen staan. De tweede helft liet 
eigenlijk hetzelfde beeld zien, maar nu wist Fortuna helaas meer te scoren dan VALTO, waardoor er met 4-6 
verloren werd. A.s. zaterdag speelt de D2 weer thuis, nu tegen VEO D2. 
VALTO D3 was vrij en speelt a.s. zaterdag uit tegen Avanti D3. 
VALTO D4 speelde uit tegen Dijkvogels D2. De D4 begon niet heel goed aan de wedstrijd en keek al gauw 
tegen een achterstand aan. In de tweede helft ging het beter lopen en lukte het om de achterstand om te 
buigen naar een 5-6 voorsprong. Helaas (maar wel terecht?) wist Dijkvogels vlak voor tijd toch nog de 6-6 te 
maken en zo eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen HKV/OE D3. 
VALTO D5 speelde thuis tegen Dijkvogels D3. In een prima wedstrijd liet de D5 zien een maatje te groot te 
zijn voor Dijkvogels. D D5 wist met 8-1 te winnen! A.s. zaterdag speelt de D5 thuis tegen KVS D3, dat nog 
geen punten wist te halen, dus ook hier liggen kansen! 
 
Dat Valto E1 in een hele zware poule ingedeeld is, mag uit de uitslag van zaterdag wel blijken. Tempo E1 
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liep met 31-4 over onze pupillen heen. Wel mogen onze spelers trots zijn dat ze tot het einde toe zijn blijven 
vechten en dat ze er ook 4 hebben weten te scoren in deze pittige wedstrijd! Volgende week thuis kijken wat 
Meervogels E1 te bieden heeft.  
Valto E2 stond 10 minuten voor tijd met 3-6 voor tegen Phoenix E1. Maar toen ging het helemaal mis. In de 
laatste 10 minuten wist Phoenix er maar liefst 8 te maken en Valto 0. Eindstand 11-6. Duidelijk een wedstrijd 
die 10 minuten te lang duurde! Volgende week een nieuwe kans tegen Meervogels E2. 
Valto E3 had het deze zaterdag vrij eenvoudig. Vanaf minuut 1 waren ze duidelijk de sterkere partij en had 
Meervogels E3 het nakijken. Er werd met een mooie 11-1 eindstand afgefloten. Volgende week op bezoek 
bij Refleks E2. Gezien de uitslagen tot nu toe lijkt dit een sterke tegenstander te zijn! 
Valto E4 werd de eerste 10 minuten overrompeld door Avanti E5. Zij hadden meer lengte en scoorden gelijk 
een paar mooie doelpunten. Lopende de wedstrijd bleek dat Avanti zeker niet sterker was maar het lukte 
Valto maar niet om de korf te vinden. Gelukkig redde Valto in de laatste 10 minuten de eer door er nog 2 te 
scoren waardoor de uitslag 2-7 werd. Komende zaterdag is de E4 vrij. 
Valto E5 Ook deze week wilde het bij de E5 niet lukken. Ze wisten zelf wel de scoren maar de tegenstander 
gooide er gewoon meer in. De uitslag was 2-6 in het voordeel van Futura E1. Komende zaterdag mogen 
jullie net als de E3 bij Refleks op bezoek. 
Valto E6 trok net als vorige week nipt aan het kortste eind. Weer werd er met slechts 1 punt verschil 
verloren. Dit keer met 3-4 van Excelsior E2. Volgende week zijn jullie vrij maar hopelijk de week daarop de 
punten voor ons! Komende zaterdag is de E6 vrij. 
Valto E7 is goed op dreef en won ook deze week. Phoenix E4 had het nakijken want Valto won ruim met 2-
9. Volgende week een thuiswedstrijd tegen ODO E4. 
Valto E8 wist ook weer punten te pakken. Na een lastige poule op het veld en het eerste punt van het 
seizoen vorige week, werd nu de volledige 2 punten binnen gehaald. Met een minimaal verschil van 5-4 
werd er gewonnen van Velocitas E4. Ga zo door meiden! Volgende week mogen jullie helemaal naar 
Sassenheim om Top E5 te ontmoeten. 
 
Valto F1 zit ook in een zware poule ingedeeld. Gingen ze vorige week nog keihard onderuit, deze week was 
het verschil een stuk kleiner gehouden. Fortuna F2 was een maatje te groot maar de uitslag van 16-10 wijst 
op hard werken van onze F1! Komende zaterdag speelt de F1 thuis tegen Excelsior. 
Valto F2 De F2 speelde een hele leuke wedstrijd tegen ONDO F3. Ondanks dat ONDO al vrij snel de 
superspeler in mocht zetten, lukte het hun niet om Valto voorbij te gaan. Er werd netjes met 10-5 gewonnen! 
Komende zaterdag is de F2 vrij. 
 
Agenda 
 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
20 november 2015 Filmavond D en E jeugd, 19.00 uur VILLA 
21 november 2015 Schuurfeest 
27 december 2015 VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
4 maart 2016 Bowlen met de jeugd 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
 
 
 
Sinterklaas 
De goede oude man is sinds zaterdag weer in het land en zoals jullie in de agenda hebben kunnen zien, 
komt hij vrijdag 27 november bij Valto voor de  welpen en F-spelers. We beginnen om 17:00 uur in de Villa, 
waar we leuke sint-en-piet spelletjes gaan spelen. Ook hopen we dat de Sint dit jaar nog langs komt. Aan 
het einde van de avond gaan weer lekker uit ons dak tijdens de Pietendisco en krijgen jullie ook nog wat te 
eten. Tussen 18:45 uur en 19:00 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen. 
 
Tot 27 november! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Activiteiten Commissie 
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Beste ouders en leden van Valto, 
Sinterklaas is weer in het land en we willen als Valto u graag informeren over een aantal handige tips 
wanneer de goede oude vriend inkopen gaat doen. Wanneer Sint zijn centen goed besteed, wordt ook de 
vereniging daar beter van. We zetten graag een aantal opties op een rijtje: 
  

1. Allereerst wordt onze club gesponsord (http://www.ckv-valto.nl/onze-sponsors ), veel al door de 
middenstand van De Lier. We dragen deze groep dan ook een warm hart toe wanneer Sint inkopen 
gaat doen. 

2. Sint doet ook veel inkopen online deze dagen. Valto heeft een overeenkomst via Sponsorkliks 
(http://www.ckv-valto.nl/sponsorkliks/ )  dat alle inkopen van de Sint direct voordeel leveren aan 
Valto. De Sint kan gewoon shoppen bij z'n voorkeur online sites, maar Valto kan hier grote bedragen 
aan verdienen zonder dat het de Sint iets kost. 

3. Natuurlijk zien we het graag dat Sint uw kind, kleinkind of partner blij maakt met een korfbal bal, 
trainingspak, T-Shirt o.i.d. Dat komt ten goede van de sportiviteit bij onze club. Wanneer de Sint dit 
bestelt in de online WebShop van Korfbalshop.nl (http://www.korfbalshop.nl/verenigingsshops-3/ckv-
valto) , speciaal ingericht met Valto artikelen, dan heeft de Sint alle Valto producten netjes op een 
rijtje. 

Om het de oude man gemakkelijk te maken kan er worden geklikt op de linkjes in bovenstaande tekst om 
direct op de website te komen met nadere informatie. 
 We wensen jullie allemaal een leuke Sinterklaas viering toe en dat de Sint maar leuke cadeautjes zal kopen! 
  
 vriendelijke groeten, 
Michiel van den Bos, ckv Valto Sponsorcommissie, sponsors@ckv-valto.nl  
 
TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 een team van de week 
aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E     
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van Valto 1 intenser wordt en de 
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1. 
 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto 1 tijdens de training voorafgaand aan 
de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van Valto 1 zal er een speciale 
tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om Valto 1 aan te 
moedigen. 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan 
gebruikt worden om Valto 1 aan te moedigen.	

In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. 
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 wordt er een taart verloot.De supporters mogen de eindstand 
proberen te raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de taart. De opbrengst van deze taartenverloting zal 
ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke 
wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden.	Het team van de week gaat de loten voor de taart 
verkopen. 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de  coaches de vraag om dit tijdig 
door te geven aan hun team van de week.	

DATUM Wedstrijd TEAM 
vd Week 

Speler 
1e 

Videocrew Tijdstip  Omroep valto 1 

21-11 Valto1-Futura 1 D5 Rob B3 16.20  Steven+Manon v.G 
12-12 Valto1-

Excelsior 1 
E6/E7/E8 Judith B2 16.20  Thijs+Ruben 

09-01 Valto1-DES 1 E3/E4/E5 Ellen B2 16.20  Steven+Manon v.G 
16-01 Valto1 –RWA 1 E1/E2 Frank B1 16.20  Steven+Manon v.G 
06-02 Valto1-Achilles 

1 
D3 Naomi B2 19.40  Thijs+Ruben 

05-03 Valto1-Roda 1 D1 Bart B1 16.15  Steven+Manon v.G 
Noteer dit vast in je agenda. 
Supportersvereniging Valto. Anja van der Eijk, Fiona Rijsdijk, Janine Stolk 



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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Even voorstellen! Team van de week Valto D5 

 
• Wie spelen er allemaal in dit team? 

Heren: Guillermo, Lucas, Levi, Joshua, Roald 
Dames: Nova, Anouk, Marit en Mette 

• Wie zijn de trainers/coaches?  

Danny & Marije en op woensdag geven Sjors en Michiel ons ook training 
• Wat kan dit team erg goed?  

De D is erg leergierig. In luisteren zijn we ook goed, waardoor de wedstrijden 
steeds wat beter gaan. 

• Wat vindt het team nog moeilijk?  

Verdedigen vinden we nog erg lastig. We laten ons nog weleens voorbijlopen 
door onze tegenstander. 

• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 

Dat komt nog! Over een aantal weken komt de Sint bij ons op bezoek. 
• Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
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23-19 voor Valto 
• Tegen wie speelt de D5 zaterdag 21-11? 

Wij spelen tegen KVS D3, een lastige pot. 
• Wat zou de D5 willen leren van Rob als hij langs komt op jullie training? 

Wij willen graag leren hoe we goed kunnen verdedigen. 

 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Uitbreiding Valto 4 en Valto 5 
We hebben vorige week een nieuw lid mogen verwelkomen: 
Rens Koole is aangesloten bij Valto 5. Verder heeft Kees 
Verkade nieuwe verantwoordelijkheden in zijn werk opgepakt. 
Hierdoor kan hij de verplichtingen van de selectie niet verder 
vervullen en stapt hij een treetje terug naar Valto 4. 
Veel succes allebei!  
 
Belangrijk: Trainers/coaches bijeenkomst met Kees Vlietstra 
Op dinsdag 17 november worden alle coaches en trainers uitgenodigd om mee te praten over de het 
korfbalspel bij Valto. Zorg dat je er om half 7 bent. De avond duurt tot 20:15 uur. Trainingen voor D3/D4/D5, 
A2 gaan niet door. Training B1 wordt verplaatst. 
Zorg dat je er bij bent! De toekomst van Valto wordt bepaald! 
 
Zuid-Holland Cup op 12 november => 10 december 
Valto heeft de eerste ronde gewonnen. In een mooie ambiance ging Valto op een mooie manier over 
Vriendenschaar heen. De volgende wedstrijd is tegen Weidevogels en wordt (waarschijnlijk) gespeeld op 10 
december in Bleiswijk. Let op de nieuwsberichten in de bijblijver en op de site! Vanzelfsprekend gaan we met 
veel mensen mee! 
 
Mogelijkheid om autorijders op website te plaatsen 
Het is mogelijk om het rijschema op de website te plaatsen. Hierdoor krijgen de autorijders via e-mail een 
herinnering. Wil je dit als aanvoerder of coach gebruiken? Geef dan het rijschema door aan je coordinator. 
Kijk voor een voorbeeld op http://ckv-valto.nl/rijders/. 
 
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. Valto D1/D3/D4 en C1 gingen je al voor! 
 
Top trainers Valto 6/7/8 
 
Week vd maand Trainer 

1e  Bart van Muyen 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Johan van der Meer 
5e  ? 

 
Herhaling berichten 
 
Core&Stability 
Het is goed om te zien dat alle ploegen hun training starten met Core & Stability. Goed voor de 
blessurepreventie. Het is wel wat passen en meten in de zaal. Gebruik de gangen, kleedkamers of eventueel 
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een vrij hoekje in de hal. De aparte ‘multifunctionele ruimte’ van Vreeloo is uitsluitend voor ons 
beschikbaar op dinsdagen tussen 20:00 en 21:00 uur! Andere momenten kan deze niet gebruikt worden. 
 
Zaaltrainingen 
Check op de website onder ‘competitie’ het schema voor de trainingen in de zaal. Er zijn deze week nog wat 
kleine wijzigingen doorgevoerd. Let op dus! 
 
Zaalprogramma 
Het zaalprogramma staat op de site. 
Let op: er zijn wat wedstrijden op 20 februari, waar we eigenlijk gedacht hadden vrij te zijn. Kijk op de site 
voor jouw programma! Onder Teams->Jouw-team vind je alle info! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Er even tussen uit…. 
Het was afgelopen zaterdag, tussen de korfbalwedstrijden door, vooral het feest van de intocht van 
Sinterklaas. De goede man en zijn knechten werden echter geteisterd door barre weersomstandigheden van 
heel veel wind en fikse regenbuien. Voor To werd dit uiteindelijk de druppel die de emmer van verlangen 
naar beter weer deed overlopen. To heeft besloten om dit jaar in de periode dat Sinterklaas in Nederland is, 
juist de tegenovergestelde weg te gaan. Daarbij zal To geen gebruik maken van het zelfde vervoermiddel als 
de goedheiligman. To houdt niet zo van water. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden. Welke keuze To heeft 
gemaakt is niet zo belangrijk. Van verre afstand kan To natuurlijk wel het wel en wee van VALTO volgen, 
maar daar zal To het voorlopig maar bij laten. Denk nu niet dat dit te maken heeft met de prestaties van de 
teams. De tijdelijke verhuisplannen waren bij ondergetekende al langdurig bekend. To gaat tot begin januari 
elders de bloemetjes buiten zetten. Het geeft de lezers de tijd om er achter te komen of ze To wel zullen 
gaan missen. En het geeft To de tijd om na te denken of ze nog wel door wil gaan met de bespiegelingen 
van het korfballeven. In huize To wordt daar verschillend over gedacht. Uiteindelijk heb ik besloten het 
geheel in de handen van de lezers te leggen. Oordeel zelf maar. Je hebt nu de kans om To uit te zwaaien en 
nooit meer het risico te lopen onder de scherpe pen van To terecht te komen. Dan moet je zwijgen, je mond 
houden. Maar mis je To en wil je haar graag regelmatig kunnen citeren naar aanleiding van de vriendelijke, 
bemoedigende en stimulerende stukjes, dan zul je dat kenbaar moeten maken. To wil dan graag de namen 
van minimaal 25 lezers in haar bezit krijgen die om een vervolg van de beschouwingen vragen. Hoe? Dat 
laat ik graag aan de redactie over. Vanuit mijn verre verblijfplaats kan de Bijblijver in de gaten houden. De 
keus is aan de lezer. 
Een gezellige en sportieve maand december toegewenst en misschien spreken en lezen we elkaar weer in 
2016. 
To Val 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
 
Valto 1 legt Vriendenschaar 1 over de knie 

Sponsor Martin Stolze b.v. 
Op donderdagavond mocht Valto 1 voor de Zuid - Holland korfbal cup 
aantreden tegen Vriendenschaar 1 uit Hardinxveld Giesendam. Geen 
onbekende tegenstander, want vorig seizoen trof Valto deze ploeg zowel op 
het veld als in de zaal. In deze vier wedstrijden werd slechts één puntje 
vergaard. In de uitwedstrijd in de zaal kreeg Valto een flinke oorwassing en bij 
de kampioenswedstrijd in april zag Valto in de laatste vijf minuten de kansen 
op een overwinning in rook op gaan. Dit zorgde ervoor dat er een zeer gemotiveerd Valto in het veld stond. 
Met deze ploeg hadden ze nog een appeltje te schillen, dus werd de jacht op doelpunten na het eerste 
fluitsignaal ingezet. Valto zou vanavond toch even op achterstand komen bij de 0-1, maar wist dit recht te 
zetten. Tot 4-4 scoorden beide ploegen om en om, maar toen wist Valto het eerste gaatje te slaan naar 6-4 
door de doelpunten van Rob. Vriendenschaar zou nog één keer aanhaken, maar toen ging Valto helemaal 
los. Het volgende kwartier zuivere speeltijd zou de thuisploeg regelmatig de korf weten te vinden en het 
verdedigend helemaal dicht weten te houden. Zo stond er na de eerste speelhelft een 14-5 tussenstand op 
het bord.  
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Er viel voor Marco dus weinig bij te sturen in de rust. In de rust was het weer schieten voor de reserves, 
waarbij Judith ook weer voorzichtig een balletje schoot. Het was duidelijk te zien dat ze weer blij was om 
weer een balletje te kunnen schieten. 
Voor het tweede deel kwamen de gasten uit Hardinxveld scherp uit de kleedkamer, want binnen een paar 
seconden lag de eerste bal al weer door de korf. De voorsprong bleef echter gelijk, want Rob wist ook gelijk 
de korf te vinden. Bart bezeerde even later zijn hand bij een wat al te enthousiaste actie om de bal binnen de 
lijnen te houden, maar was even vergeten dat er in de zaal ook muren om het veld staan. Frank, die het 
verlies van zijn D1 met zijn pupillen verwerkt en besproken had, was al aan het warmlopen, dus dat kwam 
goed uit. Uit voorzorg betrad hij het veld op de plaats van Bart en wist bij zijn eerste schot ook gelijk te 
scoren. Ook Naomi, die vandaag weer voor het eerst mee deed na haar enkelblessure, werd gewisseld om 
haar te sparen voor zaterdag als er weer punten te verdienen zijn. Intussen was de wedstrijd wel gespeeld, 
want met nog tien minuten te spelen was het verschil opgelopen tot 22-11. Vriendenschaar kreeg alle 
hoeken van de Vreeloohal te zien en wist maar moeizaam de korf te vinden. Valto vergrootte de voorsprong 
tot dertien punten verschil en liet toen de touwtjes pas vieren, waardoor de gasten in de laatste minuten de 
eindstand op 26-15 konden zetten. Dit appeltje is dus geschild en niet met een dunschillertje. We gaan dus 
door naar de volgende ronde en daarin is Valto via loting aan Weidevogels gekoppeld. Deze wedstrijd wordt 
gespeeld in Bleiswijk in de week van 7 t/m 11 december. Met deze ruime overwinning heeft Valto ook lekker 
zelfvertrouwen getankt voor de confrontatie met Merwede 1 zaterdag. Deze ploeg is vorig seizoen op het 
veld en in de zaal kampioen geworden en is in de 1 D poule als koploper de zaal in gegaan. Tellen we daar 
de winst van vorige week tegen Excelsior bij op, dan weten we dat het een pittige wedstrijd kan worden. De 
negende man is dan ook weer hard nodig.  
 
Tot zaterdag, Arno van Leeuwen. 
 
VALTO 1 EN 2 HOUDEN ÉÉN PUNT IN DE LIER. 

Sponsor Martin Stolze B.V. 
Na het uitstekende optreden van het vlaggenschip donderdagavond, was het vandaag zaak om de punten in 
De Lier te houden. Valto 2 mocht in hun eerste thuiswedstrijd aantreden tegen Oranje Wit 2 uit Dordrecht. 
Het was op voorhand wel bekend dat het 2e aan de bak kon, want als er één ploeg is die voor het 
kampioenschap zal kunnen gaan zijn zij het wel. Met een 1e team in de hoofdklasse wil je als vereniging met 
je reserves ook een stapje hoger spelen. Het zou nog lastiger worden als we van te voren gedacht hadden. 
In de eerste deel van de eerste helft wist Valto nog bij Oranje Wit in het spoor te blijven. Met de 2-3 
tussenstand halverwege de eerste helft leek er nog geen vuiltje aan de lucht, behalve dan dat Niels L 
geblesseerd het veld verliet en Kees op zijn plaats verder ging. Valto vergat echter met de tegenstander mee 
te scoren, waardoor zij met vier treffers op rij niet veel later een veilige marge hadden gecreëerd. De 
thuisploeg kwam in het eerste deel niet verder dan vier treffer, terwijl Oranje Wit de ruststand op 4-10 zette.  
Dit zou in het tweede deel dus wel even anders moeten wilde er nog aanspraak gemaakt worden op punten. 
Esmee kwam binnen de lijnen op de plaats van Denise in een poging een lans te breken. Oranje wit ging 
echter door waar het gebleven was en walste over de Lierse reserves heen. Valto wist aanvallend geen vuist 
meer te maken, terwijl de doelpunten bij Oranje Wit als zoete appeltjes door de korf vielen. Pas in de laatste 
minuten liet de Dortse ploeg bij een 7-26 voorsprong de touwtjes vieren en mocht de thuisploeg de 
eindstand op 10-26 zetten. Met deze ruime nederlaag staat Valto 2 nu samen met hun tegenstander van 
volgende week, HKC (H) 3, puntloos onderaan. Dat wordt dus de eerste vierpunten wedstrijd van het 
seizoen.  
Het in grote getale opgekomen publiek was vooral nieuwsgierig of het vlaggenschip de prestatie van 
donderdagavond een vervolg kon geven. De tegenstander Merwede uit Sliedrecht was nog een oude 
bekende van twee seizoen geleden, toen Valto ten koste van Merwede het kampioenschap veilig stelde. 
Hoewel er nu een heel ander team stond, bleek al snel dat zij toch wel uit waren op revanche. Na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Van der Bie wist Rob al heel snel de korf te vinden. Merwede kreeg echter in 
dezelfde minuut al een makkelijk gegeven strafworp mee, waarmee de stand weer gelijk was. Het eerste 
gaatje van twee werd door Niels gemaakt uit een rebound na een vrije bal. De gasten bleven echter in het 
spoor en wisten bij 5-5 langszij te komen. De Sliedrechtse formatie nam ook gelijk het initiatief over en kwam 
aan de goede kant van de scoren. Valto haakte wel aan en hield de schade beperkt, maar kon toch niet 
voorkomen dat ze met een 10-13 achterstand de rust in gingen.  
De tweede helft begonnen beide ploegen met een strakke verdediging, zodat beide ploegen in het begin de 
korf maar niet konden vinden. Na vier minuten besloot Marco Bart te wisselen voor Frank in een poging iets 
te forceren. Frank maakte gebruik van het feit dat zijn tegenstander nog aan hem moest wennen en wist snel 
de korf te vinden. Merwede wist echter niet veel later ook weer de korf te vinden, dus moest er een tandje bij 
geschakeld worden. Rob wist ook weer de korf te vinden, zodat het na acht minuten 12-14 stond. Hierna 
volgde een doelpuntloze periode voor beide ploegen. Deze stilte werd door Frank doorbroken en hij kreeg 
het Lierse publiek even later op de banken door de gelijkmaker binnen te schieten. Hiermee was met nog 
een kwartier te gaan de wedstrijd weer helemaal open. De gasten herstelde zich echter en wisten met twee 
doelpunten in één minuut weer een gaatje te slaan. Frank wist weer de aansluiting te maken, maar in de 
volgende fase werden verdedigend toch weer de verkeerde keuzes gemaakt. Hierdoor lukte het de gasten 
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om weer een marge van vier punten te pakken. Hierna maakte zij de fout om wat te opzichtig de wedstrijd te 
gaan uitspelen. Met nog acht minuten te gaan werden de aanvallen met heel veel passes opgezet en werd 
er ruim over de korf geschoten. Door ingrijpen van de leidsman verspeelden zij zo een paar aanvallen, wat 
voor Valto weer extra kansen gaf. Deze werden met beide handen aangepakt, want de slotfase was duidelijk 
voor de thuisploeg. Met vier doelpunten op rij wisten Thom en Rob toch nog een punt veilig te stellen, 
voordat de scheidsrechter bij 19-19 voor het laatst floot. Gezien de wedstrijd misschien wel de juiste uitslag 
waar beide ploegen mee kunnen leven. Valto 1 blijft hiermee de aansluiting houden met de kop en kan zich 
nu zonder bijzonderheden gaan voorbereiden op de wedstrijd van volgende week. Ook dan spelen we weer 
thuis en de tegenstander voor 1 is dan Futura 1 uit Den Haag. Zij wisten ook de eerste wedstrijd te winnen, 
maar gingen gisteren onderuit tegen RWA. Je zou dus zeggen dat er volgende week wel eens twee punten 
bijgeschreven gaan worden. Helaas blijft de bal altijd rond en kan hij alle kanten oprollen. Er wordt dus weer 
op u gerekend volgende week. Allen bedankt voor jullie support en graag tot volgende week.  
 
Arno van Leeuwen.  
 
Valto 4 – KVS 6 
Afgelopen zaterdag mocht Valto 4 in Scheveningen aantreden tegen KVS 6. Door afwezigheid van een 
aantal spelers gingen Twan, Steven, Mandy H en Lysanne V met ons mee. 
Na een verliespartij en daarna een gelijkspel waren we nu gebrand op een overwinning. 
In de 1e helft ging de wedstrijd redelijk gelijk op en gingen we de rust in met een 7-6 achterstand. De 
aanvallen waren goed en vaak lang, maar de scherpte en overtuiging miste nog. 
Na rust begonnen we direct scherp en maakten 3 doelpunten achter elkaar en kwamen dus op 2 punten 
voorsprong. De voorsprong konden we hele 2e helft vasthouden. In de laatste minuten werd het nog 
spannend, toen KVS het verschil terug bracht naar 1 punt, maar uiteindelijk hebben we de wedstrijd met 13-
14 kunnen uitspelen. Onze eerste overwinning in de zaal! 
 
Twan, Steven, Mandy en Lysanne, bedankt voor het spelen en invallen! 
 
Groetjes Valto 4  
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Verjongd Valto 8 verliest onnodig 
Afgelopen zaterdag moesten we pas om 20.45 u. uit in Leiden aantreden. Nu is dit voor ons team niet zo’n 
probleem behalve dat we maar 2 van de 5 dames tot onze beschikking hadden. Lange tijd was het 
onduidelijk of de wedstrijd zou doorgaan. Voor Bart V. de lastige taak om 3 dames te vinden want wie wil er 
nu zo laat op de zaterdagavond nog op stap met dit oude talententeam? 
Weet niet precies of nu Bart V of onze Sjor het geregeld heeft maar 3 heldinnen van de B2 gingen mee. Iris, 
Noa en Kitty. 
Onze gemiddelde leeftijd kelderde gelijk met zo’n 20 jaar en een selfie kon natuurlijk niet uitblijven.  
 

 
 
En wat een prachtige shirts hadden we ook aan. Zoals Bart terecht opmerkte met meer dan 100 jaar 
korfbalervaring konden we niet bedenken dat Pernix ook oranje was en dat reserveshirts misschien geregeld 
hadden moeten worden. Gelukkig bracht Pernix zelf uitkomst. In ruil voor een paar bier mochten we hun 
reserve-outfit lenen. Toch voorspelde dit weinig goeds….. 
 
De wedstrijd verliep niet geheel naar wens. Met de rust stonden we nog met 3-5 voor. Na de rust scoorde 
Pernix 5x op rij en keken we tegen een 8-5 achterstand aan die we niet meer te boven kwamen. 
En dit ondanks de jeugdige impulsen. Rond 23.30 u. waren we weer terug in het Lierse. Was wel gezellig en 
bij deze willen we de B2-meiden nogmaals bedanken voor jullie hulp. 
 
Groetjes Peter 
 
Weidevogels A1 - Valto A1 

Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Afgelopen zaterdag stond voor Valto A1 de tweede wedstrijd in de overgangsklasse op het programma. Het 
was dit keer een uitwedstrijd, maar niet in de normale zaal van Weidevogels. Daar hadden ze een 
evenement en dus moesten we uitwijken naar een andere hal. Dit was niet heel erg, de hal was beter dan 
die van Weidevogels zelf. Vorige week hadden we dus heel zuur verloren van Blauw-Wit A1 met 17-18, dn 
nu was het zaak om zo snel mogelijk dot achter ons te laten. Na een scherpe voorbereiding en een goed 
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praatje begonnen we laat op de middag aan de wedstrijd. In de gehele eerste helft bleek het lastig scoren 
voor beide ploegen. Uiteindelijk lukte het Weidevogels als eerste, maar volgde Valto al snel met de 1-1. Ook 
meteen een voorsprong bij 1-2, die werd uitgebouwd naar 2-4. Bij rust was het toen uiteindelijk 3-5, en dat is 
voor een overgangsklasse wedstrijd toch een schamele ruststand. Het betekent dat je lastig tot scoren kwam 
maar toch ook heel goed aan het verdedigen was. De tweede helft moesten we echter niet denken dat we er 
dan al wel waren. Dat deden we ook niet waardoor we heel goed bleven korfballen waarbij we nu wel meer 
aanvallen afrondden. Zo liepen we meteen na rust uit naar 4-10 en toen was de wedstrijd wel gespeeld. De 
wedstrijd ging om en om verder richting 7-15, wat ook de uiteindelijke eindstand was. Valto speelde scherp 
en geconcentreerd, kwam over veel schijven tot scoren en verdedigde ijzersterk. Met dit spel kunnen we 
zeker meerdere ploegen in deze poule verslaan. We hebben er ook alle vertrouwen in dat dat gaat lukken, 
zodat we ons doel dit seizoen kunnen bereiken. Maar daar zijn we nog lang niet, dus daar gaan we weer 
keihard voor trainen. Op naar volgende week, weer uit, tegen Meervogels A1. We nemen in ieder geval een 
goede dosis vertrouwen mee, wat altijd belangrijk is. Op dit moment staan we op een gedeeld 3e plek met 2 
punten uit 2 wedstrijden. 
Groetjes, 
De A1 
 
IJsselvogels C1 – Valto C1 
 Zaterdag 14 november moesten we al heel vroeg vertrekken: kwart voor 8, zodat we 9 uur in Moordrecht 
waren om te beginnen aan de wedstrijd. Het begin was heel slecht... We kwamen in de eerste aanval 1-0 
achter, en dat liep uit tot een 5-1 achterstand. Gelukkig konden we ons nog wel terug vechten tot een 6-4 
ruststand. In de rust kregen we een praatje en gingen we vol goede moed de 2e helft in en gelijk maakte we 
de 6-5! Helaas konden we niet gelijk komen en werd het 7-5. We konden nog wel de 7-6 meepikken maar 
toen ging het mis: in plaats van dat wij de gelijkmaker maakten, liep IJsselvogels weer uit naar 4 punten: 11-
7. En toen was de wedstrijd gespeeld. Eindstand: 12-8 in het voordeel van IJsselvogels. Het was jammer dat 
we de gelijkmaker niet hebben gemaakt, 
anders hadden we de wedstrijd misschien wel naar onze kant kunnen trekken. Maar dat gebeurde niet en 
dus gingen we met lege handen naar huis. Volgende week moeten we uit tegen Groen-Geel C2 en gaan we 
het gewoon nog een keer proberen. 
  
Valto C1 
 
Valto D1 - Vriendenschaar D1                                Zuid-Holland Cup 
Afgelopen donderdag moest Valto D1 spelen tegen Vriendenschaar D1 voor de Zuid-Holland Cup. Een 
belangrijke wedstrijd, want als je wint mag je door naar de volgende ronde. De wedstrijd begon dan ook door 
beide teams erg fel. We waren ook erg gelijkwaardig. Iedereen deed zijn best met als resultaat dat het in de 
rust 3-2 voor Valto stond. Met een praatje door Frank en Mellanie gingen we weer met nieuwe energie de 
tweede helft in. Vriendenschaar wist alleen net wat meer te scoren dan wij. Met als eindstand: 6-8 voor 
Vriendenschaar. Hier baalden we natuurlijk heel erg van. Gelukkig had Jasper met zijn moeder een lekkere 
taart gebakken, dit maakte het verlies wat minder erg en was dus een beetje onze troostprijs. We zijn nu 
jammer genoeg niet door naar de volgende ronde, maar wie weet volgend jaar beter! 
Groetjes Annelie 
 
 
Valto D1 tegen Die Haghe D1 
Met de heerlijke taart nog achter onze kiezen van donderdag 12-11, gebakken door Anja, speelde we  
afgelopen  zaterdag 14-11 thuis tegen Die Haghe. 
In het begin een spannende pot, maar merkte al snel, dat zij zich dus niet zomaar gewonnen gaven. 
Sterker nog…. We moesten ons uiterste best doen om niet met grote getallen te verliezen. 
We probeerden veel te schieten op de korf, en gelukkig lukte dit ook. 
Met veel leuk publiek achter ons deden we ons best om te scoren. 
Maar Die Haghe kreeg ze er net wat makkelijker in. Door goed de bal over te spelen naar elkaar, probeerde 
wij steeds weer nieuwe kansen te zoeken om dan de bal weer in de korf te krijgen. 
Op aanwijzingen van onze super coach  Melanie en frank hebben we alles geprobeerd om ze van ons af te 
schudden, maar Die Haghe bleef ook steeds raak schieten. Die Hagh ging er toch vandoor met de winst, en 
dit is echt jammer.  
Met 12doelpunten achter onze oren moesten we ons gewonnen geven.De stand uiteindelijk was 6-
13.Volgende keer gaan we er alles aan doen om weer te winnen. 
Doei, Jasper en Joop 
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Valto D2 - Fortuna D6 
Na een monsterscore van vorige week tegen Pernix is het vandaag de beurt aan de D2 om tegen Fortuna 
D6 aan te treden. Het werd duidelijk dat de jongens en meisjes van Fortuna allemaal nog E kinderen zijn die 
vervroegd over zijn gegaan naar de D om wat meer tegenstand te hebben. 
Toen de wedstrijd begon was gelijk duidelijk dat de D2 deze week hard zou moeten werken om de punten in 
De Lier te houden. Het begon als een gelijk opgaande strijd, waar Valto wel veel meer in balbezit was. De 
rust was 3-3. In de tweede helft had Valto moeite om de bal door de korf te krijgen en had heel veel kansen 
nodig om nog 1 doelpunt te kunnen maken. Helaas wist Fortuna nog wel 3 keer te scoren en bracht de 
eindstand op 4-6. 
Ik denk dat als de D2 de volgende keer meer kansen weet te benutten dat ze een goede kans maken om te 
winnen. 
 
Sanne D, bedankt voor het invallen. 
Groetjes van Sanne en Joke 
 
Valto D5- Dijkvogels D3 
Afgelopen zaterdag speelde we tegen Dijkvogels D3. Er waren in de eerste 12 en een halve minuut veel 
kansen, maar geen enkele werd goed aangepakt. Toen kwam Guillermo erin en hij scoorde de 1-0. Maar 
jammer genoeg scoorde de tegenstanders ook. Net voor de rust scoorde Ilse (invaller) de 2-1. De rust was 
voorbij en Marit scoorde binnen een minuut. Mette scoorde daarna de 4-1. We wisselden van kant, nu waren 
wij aanval. Ilse scoorde gelijk de 5-1. Roald maakte er 6-1 van. De tegenstander scoorde, maar die was 
verdedigd. Guillermo scoorde nog een keer en Ilse scoorde ook. Uiteindelijk wonnen we met 8-1! Onze 
coach Danny vond dat we goed gespeeld hadden. 
Groeten Anouk 
 
Tempo E1 – Valto E1 
 Zaterdag 14 november moest de valto e1 uit spelen bij tempo e1 in Alphen aan de rijn. 
Het was een moeilijke wedstrijd in het begin stond het heel even 2-1 voor valto en daarna ging het mis na de 
eerste 10 minuten stond het alweer 8-3 voor tempo. bas van kester en Alicia van dijk hebben in gevallen. Na 
de 2-de 10 minuten stond het alweer sorry dat weten wij niet meer maar als nog heel heel veel achter na de 
3-de helft stond het alweer 24-3 voor tempo na de laatste helft stond het 31-3 voor tempo het was een hele 
hele hele hele moeilijke wedstrijd maar ook nog wel lekker gekorfbald 
  
Groetjes Renske en Chantal en bas van kester     
 
Phoenix E1 - Valto E2 
Met nog slaperige oogjes gingen we naar Zoetermeer.  
Voor de eerste competitie  wedstrijd. 
Zonder Kees en Brecht,maar met vervangers  Maaike en Lisa. 
We begonnen goed en tot 10 minuten  voor het eind  nog met 3-6 voor. 
Wat er daarna gebeurden vergeten we maar gauw. 
De eindstand was uiteindelijk  in het voordeel van Phoenix . 
Tot slot willen we Maaike en Lisa bedanken  voor het invallen . 
En volgende week gaan we weer voor de winst . 
 
Groetjes Isa 
 
Valto E4 
Vandaag speelden we een thuiswedstrijd tegen Avanti E5. 
Maaike viel in bij de E3, daarom deed Luke Aarts met ons mee. 
Die jongens uit Pijnacker waren best al heel groot,  sprongen er daardoor makkelijk tussen om de bal te 
halen. Al snel scoorden ze een aantal punten, waardoor de kids van de E4 er een beetje beduusd van 
waren! 
Dit zijn we niet gewend! Best een pittige wedstrijd zo! Maar in de laatste tien minuten kwamen jullie als 
leeuwen terug. 
Een hoop kansen en uiteindelijk met 2-7 geëindigd. Volgende week zijn jullie vrij, over twee weken gaan we 
met zijn allen weer knallen! 
 
Groetjes Maartje en Annemieke. 
 
Valto E5 – Futura E1 
Afgelopen zaterdag mocht de E5 thuis aantreden tegen Futura E1. De eerste helft waren we eigenlijk best 
wel leuk aan het korfballen, maar lukte niet om meer te scoren dan een keertje. Iris schoot raak, maar Futura 
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scoorde in de eerste helft twee keer, 1-2 ruststand dus. De tweede helft verliep alleen niet zoals we hadden 
gehoopt. Het lukte ons niet om Futura van scoren af te houden en zelf schoten we te veel mis of verdedigd. 
Gelukkig wist Lucas onze eer nog een beetje te redden door een tweede doelpunt te scoren. Futura scoorde 
echter 4 keer en zo was de eindstand 2-6. Maar… de strafworpen gingen er wel goed in en deze wonnen we 
dan ook met 7-2. Volgende week weer beter! 
Groetjes, Lucas en Erik 
 
Valto E6 – Excelsior E2 
Afgelopen zaterdag 14 november speelde we een wedstrijd thuis tegen Excelsior E2.  
De week daarvoor hadden we nog op de valreep verloren van Avanti (nadat we de hele wedstrijd voor 
hadden gestaan) dat mocht deze keer niet weer gebeuren. 
Na nog wat tips en advies van Vera en Maaike en zonder Julia, maar met invaller Christy gingen we van 
start. We begonnen scherp, er werd super goed verdedigd en ondanks dat de tegenpartij hele grote kinderen 
in het team had lieten we ons niet kennen. Jammer genoeg was het Excelsior die als eerste scoorde. Maar 
hierdoor werden we nog fanatieker en scoorde Jill het openingsschot voor Valto. Dit gaf ons vleugeltjes en 
daarna scoorde Sanne met een heel mooi schot. Christy viel na 10 minuten in maar die was jammer genoeg 
al heel snel licht geblesseerd. Dus daarom moesten we het als team zelf uitspelen. Danique scoorde het 3e 
gelijkmakende doelpunt. We hebben ons rot gerend. Excelsior kwam niet door onze verdediging heen. Yara 
heeft tandjes gezweet om het moeilijkste en vooral supersnelle lange meisje van Excelsior te blijven 
verdedigen, dat deed ze super goed, en na een wissel beet ook Sanne zich helemaal in haar vast. De 
scheidsrechter heeft heel veel gefloten deze wedstrijd want de tegenpartij probeerde wel heel vaak te 
schieten terwijl het verdedigd was. Ook werden er nog wat dingetjes uitgehaald die niet helemaal de 
bedoeling waren, dus werden er nog wat strafworpen weggegeven. Het was een hele spannende wedstrijd 
om naar te kijken en de ouders van de E6 hebben heel hard gegild en de meiden aangemoedigd. Maar toch 
net weer op de valreep verloren… L  Heel erg jammer!!! Maar goed we worden elke week nog beter en we 
groeien als team, en over 2 weken gaan we echt voor de overwinning. Eigenlijk hadden we het deze keer 
wel al verdiend… 
  
Groetjes Jill en Irma 
 
Valto E7 
We gingen zaterdag met papa en Lotte's oom naar Phoenix. Kirsten ging mee als coach. Milan was daar al 
met de E2, hij was reserve. 1e helft scoorde Lotte en ik, 2e helft Milan en Noor en Phoenix ook, in de pauze 
gaf Kirsten nog wat tips, en daar gingen we weer! De 3e helft Milan 2x en ik, in de 4e helft Milan nog en 
Phoenix de 2e en ik de laatste. Eindstand 2-9 gewonnen!! Jeeeeeeeeeeh!! Volgende week spelen we thuis 
tegen ODO om 11.15 uur, gaan we weer winnen hoop ik.... Milan bedankt voor het invallen en Kirsten voor 
het coachen!! Groetjes Tess en Maurits 
 
Valto F2 tegen Ondo F3 
Drie seconden nadat we begonnen, scoorde onze invaller Dieuwertje het 1e punt en toen ook het 2e punt! 
En toen kwam Toon en die maakte het 3e. Het staat 3-0, dus een superspeler. Het ging goed. En ik maakte 
het 4e en ook het 5e punt en dan Isis al weer een punt. Het is 6-0 het ging super goed. 
Maar Ondo werd wakker en scoorde. Het werd 6-1 en het was rust. En na de rust scoorde ik weer, het staat 
7-1. Maar Ondo scoorde alweer, 2 keer zelfs. En toen kwam Isis die scoorde weer en nog een keer en nog 
een keer; 3 keer gescoord. Toen scoorde Ondo het laatste punt. En de uitslag is ………. 10-5! En de 
strafworpen zijn 4-4. Goed gespeeld F2. En Dieuwertje en Floor, bedankt voor het invallen!! 
 
Groetjes Jasmijn 
 

Programma bekend 
Het zaalprogramma is te vinden op: http://ckv-valto.nl/wedstrijden/  
Omdat ik niet uitkom met de pagina’s de paar komende weken hier. 
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