


De Bijblijver, 14 december 2015 1 

 

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 
 
 
 

14 december 2015    43e jaargang nr. 17 
 

 

Groen, groener, groenst 
 
Ruim een jaar geleden was ik nog behoorlijk groen, maar mijn eerste jaar als voorzitter zit er inmiddels 
ruimschoots op. Zoals jullie weten heb ik in dat jaar de vereniging beter leren kennen, zowel van binnen als 
van buiten. Door stage te lopen bij de verschillende commissies kreeg ik een aardig inkijkje in de motor van 
VALTO. Deze draait op een mengsel van heel veel enthousiaste vrijwilligers die zich iedere week weer 
inzetten voor de club. Daarnaast, door de contacten met bijvoorbeeld de korfbalbond, andere sportclubs en 
de gemeente krijg ik ook een beeld van buitenaf. En dat beeld is voornamelijk positief, iets om trots op te 
zijn! 
 
Bij mij mag het groene er dan enigszins af zijn, als ik naar buiten kijk zie ik nog genoeg van deze kleur. We 
hebben de eerste helft van december al achter de rug en er zijn jaren geweest dat de wereld er al wit uit zag 
rond deze tijd. Uiteraard houd ik er net als velen nog goede hoop op. Zo ook op een Elfstedentocht. Nu ben 
ik van mening dat dat nog prima kan gebeuren en zal ik de opwarming van de aarde niet zomaar als feit 
aannemen, noch ontkennen overigens. Ik vind echter wel dat we best eens goed mogen nadenken over hoe 
wij leven, wat we doen en of dat niet anders en vooral beter kan. 
 
Waarom moeten sommige producten 3-dubbel in plastic verpakt worden? Waarom al het afval verbranden, 
als we ook kunnen hergebruiken? En waarom energie opwekken met kolen, als je het van de zon kunt 
krijgen? Waarom niet wat bewuster worden van de omgeving waarin we leven? Die gedachte vinden we 
binnen VALTO een goede. Daarom hebben we besloten een stap in deze richting te zetten. Met de aanschaf 
van zonnepanelen voor op het dak van onze Villa Valto, kunnen we behoorlijk (be)sparen. Niet alleen de 
volledige jaarlijkse energiekosten, maar ook een stukje milieu.  
 
Nu komen die zonnepanelen er niet vanzelf. Gelukkig is er een mooie manier bedacht om hieraan bij te 
dragen, waarbij er in VALTO geïnvesteerd kan worden, zonder dat het je uiteindelijk iets hoeft te kosten. 
Voor meer informatie kun je terecht bij de sponsorcommissie (Michiel of Hans). Daarnaast kunnen we een 
subsidie gebruiken vanuit de overheid. Al met al een mooi plaatje! 
 
Hiermee maken we VALTO groener en, eerlijk is eerlijk, ook financieel een stukje beter. Helpen jullie mee? 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende week 

 
 
Rijders  
2e tijd is vertrektijd! 

 
 
Opstellingen 19 december  
 
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 Aanwezig: 14:20 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,  
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Kees V 
 
VALTO 5 Aanwezig: 15:50 
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther 
Heren: Marco, Hans, Mark, V4, V4 
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VALTO 6 Aanwezig: 14:55  
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B 
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent 
 
VALTO 7 Vertrekken: 13:00 uur  
Dames: Petra J., Gerda, Rosalie P, Julia K, Romy B 
Heren: Jelle, Rinze, Fril, Ruud, A2 
 
VALTO 8 Aanwezig: 13:45 uur  
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Rosanne, Fiona, 
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Arie,  
 
Uitslagen afgelopen week 
 

 
 
Nabeschouwingen 
Valto 1 verloor tegen Achilles 1, won van Weidevogels 1 in de Zuid-Holland Korfbal Cup en dit weekend 
stond de wedstrijd tegen Excelsior Delft op het programma. Het eerste begon niet scherp waardoor het met 
een grote achterstand de rust in ging en ondanks alle inspanningen van de 2e helft, kon de achterstand niet 
meer goed gemaakt worden. Uiteindelijk won Excelsior met 12-18. Komende dinsdag ontvangt Valto de 
volgende tegenstander in de ZHKC, Wion 1 uit Rotterdam komt dan op bezoek.  
Valto 2 won haar vorige wedstrijd maar deze week beloofde een zware wedstrijd te worden, ook het 2e 
ontving namelijk Excelsior uit Delft. In een spannende wedstrijd trok het 2e net aan het kortste eind en 
verloor het met 16-17.  
Valto 3 won haar vorige wedstrijd van DES met 8-11 en was erop gebrand deze week KCR te verslaan. In 
een sterke 1e helft kon het 3e met een voorsprong de rust in, maar KCR kwam goed terug in de 2e helft en 
kreeg toen in de laatste seconden nog een strafworp die verzilverd werd. Dat leidde uiteindelijk tot het verlies 
met 15-16.  



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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Valto 4 won de vorige wedstrijd simpel van DES met 11-5 maar deze week beloofde een uitdaging te 
worden, de wedstrijd tegen Weidevogels stond op het programma. Beide ploegen hielden elkaar uiteindelijk 
in evenwicht en dus werd het een 15-15 gelijkspel.  
Valto 5 speelde in haar vorige wedstrijd sterk en mooi korfbal, echt tiki taki korfbal kunnen we wel zeggen. 
Met de hoop deze speelwijze mee te kunnen nemen naar deze zaterdag begon de wedstrijd tegen Velocitas 
4, een geduchte tegenstander. Dit bleek ook uiteindelijk in de wedstrijd, Velocitas was een maatje te groot 
en er werd verloren met 22-8.  
Valto 6 won haar vorige wedstrijd overtuigend tegen Excelsior. De tegenstander van deze week was 
Weidevogels, die de tweede plek van Excelsior overnam. In een wedstrijd waarin het 6e het zichzelf vooral 
te moeilijk maakte door een steeds terugkerende voorsprong van 2 doelpunten niet door te drukken, werd er 
verloren in de allerlaatste seconde met 11-12.  
Valto 7 was twee weken vrij, maar het bleek geen moeite om deze week de concentratie weer te vinden. In 
de wedstrijd tegen Avanti 10 werd dan ook weer een goed resultaat neer gezet, door met 15-8 te winnen.  
Valto 8 mocht deze zaterdag afreizen naar het exotische ‘s Gravenzande om daar de wedstrijd tegen 
streekgenoot ONDO te spelen. In een gelijkopgaande wedstrijd hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht, 
einduitslag een 6-6 gelijkspel.  
Valto A1 verloor haar vorige wedstrijd tegen Meervogels met 17-16 in het sinterklaas weekend en was erop 
gebrand deze zaterdag weer punten te pakken. Deze zaterdag stond dan ook de uitwedstrijd tegen TOP / 
Quoratio A2 op het programma en de A1 deed precies dat wat er verwacht werd; winnen! Met een uitslag 
van 7-14 konden de punten mee naar De Lier. 
Valto A2 won haar vorige wedstrijd tegen ODO met 8-7 en deze week stond de wedstrijd tegen DKC A1 op 
het programma, een jonge ploeg snelle ploeg. De A2 kon niet in haar eigen ritme en spel komen, waardoor 
DKC niet genoeg tegenstand geboden werd. De punten moesten dus ook meegegeven worden aan DKC, er 
werd met 7-14 verloren.  
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen HKV/OE B1. Een tegenstander met een paar zuiver schietende spelers, 
waar VALTO het moeilijk mee had. Met rust stond het 9-13. De tweede helft ging gelijk op en het verschil 
van vier doelpunten bleef staan: 16-20. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar B1 op het 
programma. Beide ploegen hebben tot nu toe twee punten behaald, dus hier kunnen/moeten de punten mee 
naar huis genomen worden. 
VALTO B2 speelde uit tegen koploper Excelsior B2. Helaas wist de B2 niet voor een stunt te zorgen, want 
Excelsior was een maatje te groot voor onze B2. Er werd met 8-4 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2, die 
zelf pas twee punten binnen gehaald heeft, thuis tegen middenmoter Dijkvogels B2. Bij winst wordt er een 
goede stap omhoog gezet. 
VALTO B3 speelde ook uit tegen Excelsior, maar dan tegen de B3. De B3 speelde verdedigend een prima 
wedstrijd, want drie doelpunten doorlaten in een wedstrijd is niet verkeerd. Helaas werd er aanvallend veel te 
weinig tegenover gezet (of was Excelsior verdedigend nog beter?), want er werd maar één doelpunt 
gemaakt en dat is natuurlijk te weinig. Einduitslag: 3-1. Gauw vergeten en de focus op a.s. zaterdag als de 
B3 thuis speelt tegen Velocitas B3, die onderaan staat in de poule. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen Nieuwerkerk C1. Bij de tegenstander één heel lange heer, waardoor het spelen 
in het ene vak werd bemoeilijkt. De C1 kwam wel goed uit de startblokken, want het eerste gedeelte ging 
gelijk op, 4-4. Helaas wist Nieuwerkerk vlak voor rust het verschil op twee te zetten, 6-4. Na rust werd het 
ook al snel 8-4, maar daarna kwam VALTO weer dichterbij, 8-6. Hierna was de koek op en werd de 
eindstand bepaald op 11-7. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen GKV C1. 
VALTO C2 speelde thuis tegen KVS C2. Een spannende wedstrijd die gelijk op ging. Er werden aardig wat 
doelpunten gemaakt en helaas was het KVS die er net één meer wist te maken en dus de punten mee naar 
huis nam, 7-8. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen koploper Sporting Trigon C1. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Dijkvogels C2. De C3 had de eerste drie wedstrijden verloren en Dijkvogels 
had beide eerdere wedstrijden gewonnen, dus dat beloofde niet veel goeds. Helaas werd dit ook 
werkelijkheid, want met name aanvallend wilde het niet lukken bij VALTO. Er werd maar één doelpunt 
gescoord en dat was te weinig. Er werd met 1-4 verloren. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen Fortuna C4. 
Buiten werd er twee keer nipt gewonnen van dit team, dus misschien dat het nu lukt om de eerste punt(en) 
binnen te halen. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 was vrij. A.s. zaterdag spelen ze uit tegen ALO D1, een tegenstander waar van gewonnen kan 
worden. 
VALTO D2 speelde thuis tegen KVS D2. De eerste helft liep de D2 weer achter de feiten aan en daarom 
stonden ze met de rust 1-4 achter. Gelukkig is er dan ook nog een tweede helft en daarin knokte de D2 zich 
helemaal terug in de wedstrijd en wist uiteindelijk knap met 7-5 te winnen. De punten bleven daarmee in De 
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Lier, maar zaak is om in het vervolg scherper aan de wedstrijd te beginnen! Daar kan op de komende 
trainingen aan gewerkt worden, want pas 16 januari komt de D2 weer in actie. 
VALTO D3 speelde thuis tegen ODO D2. De D3 speelde een heel goed wedstrijd: aanvallend werd er goed 
samengespeeld en de verdediging stond als een huis. Dit resulteerde in een 6-3 overwinning. A.s. zaterdag 
speelt de D3 uit tegen koploper Dijkvogels D1. Als VALTO weet te winnen, kunnen ze op gelijke hoogte 
komen. 
VALTO D4 speelde uit tegen Dubbel Zes D2. Wat op voorhand een makkelijke wedstrijd zou moeten worden 
(Dubbel Zes had nog geen punt gehaald), werd een zware dobber. Tot aan de rust was er nog niks aan de 
hand, want de kleedkamers werden opgezocht met een comfortabele 1-5 voorsprong. Maar vlak na rust wist 
de tegenstander al snel op gelijke hoogte te komen en omdat er in het laatste gedeelte niet meer gescoord 
werd, werd dat ook de eindstand, 6-6. Een kostbaar verspild punt in de race om het kampioenschap. A.s. 
zaterdag is de D4 vrij, dus pas in 2016 komen zij weer in actie. 
VALTO D5 speelde uit tegen koploper Achilles D2. De D5 speelde een heel goede wedstrijd, de beste van 
dit seizoen tot nu toe, maar vergat zichzelf met doelpunten te belonen. De koploper had het heel lastig tegen 
VALTO, maar doordat de doelpunten niet vielen, werd er helaas dus wel verloren, einduitslag: 2-9. A.s. 
zaterdag speelt de D5 thuis tegen ODO D3. Beide ploegen hebben drie punten uit vier wedstrijden, dus hier 
liggen kansen…… 
 
Valto E1 speelde thuis tegen een van de koplopers uit de poule KZ Danaiden. De E1 bood goed tegenstand 
en bleef tot de laatste minuut hard doorknokken maar deze tegenstander was ook gewoon te sterk voor de 
E1. Er werd met 3-15 verloren. Komende week zijn jullie vrij en vanaf 1 januari gaan jullie op aanraden van 
de bond in een andere poule spelen. We gaan er vanuit dat daar wel af en toe punten gepakt kunnen 
worden! Valto E2 speelde tegen koploper ALO E1. Het was een erg spannende wedstrijd waarbij de 
achterstand pas in het laatste deel van de wedstrijd omgebogen werd naar een voorsprong. Deze 
voorsprong werd vastgehouden en er werd met 11-9 gewonnen! Volgende week spelen jullie thuis tegen 
Dubbel Zes E1, die nog puntloos onderaan staat. Ook hier moeten punten te pakken zijn! Valto E3 en Valto 
E4  gingen samen op pad naar VEO. Onze E3 speelde tegen VEO E1. Er werd met gemak uitgelopen tot 
een voorsprong van 1-6. Winst in de achterzak zou je zeggen. Maar VEO vocht zich heel knap terug 
waardoor het aan het einde toch weer spannend werd. Gelukkig bleef de winst alsnog voor Valto 9-11. 
Volgende week gaan jullie op bezoek bij Dijkvogels. Qua puntenaantal vergelijkbaar met VEO. De E4 
speelde tegen VEO E2. Valto was duidelijk de sterkere partij maar de ballen wilden er niet in. De ruststand 
van 0-3 in ons voordeel was goed. In het derde kwart wist VEO langszij te komen tot 4-4. In de laatste 
seconde wist VEO nog een keer de gelijkmaker 5-5 te maken. Helaas een punt dus weg gegeven. Komende 
zaterdag spelen jullie thuis tegen DKC. Valto E5 speelde uit bij Crescendo in Leiden. Crescendo doet mee in 
de top en Valto staat puntloos onderaan. En ook dit keer bleek dat Valto geen vuist kon maken. Er werd met 
11-3 verloren. Zaterdag aanstaande spelen jullie nog tegen Fiks E1 om na de kerstvakantie in een nieuwe 
poule te starten waar hopelijk wel wat wedstrijdjes gewonnen kunnen worden! Valto E6 was vrij al zijn wel 
diverse spelers met andere teams mee geweest. Top meiden! Komende zaterdag spelen jullie tegen 
koploper Die Haghe. Valto E7 begon de wedstrijd met een minuut stilte vanwege het overlijden van de vader 
van Naima. Maar na het eerste fluitsignaal wisten de meiden de knop om te zetten en gingen ze volle bak. 
Dit resulteerde in een mooie uitslag van 9-1 tegen mede koploper Excelsior. Hierdoor hebben jullie laten zien 
een echte kampioenskandidaat te zijn. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO E7, de nummer 4 uit de 
poule. Valto E8 mocht helemaal naar KIOS in Nieuw Vennep. Gelukkig was de lange reis niet voor niets en 
werd er met 4-8 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen KZ Danaiden waarmee jullie samen de 
tweede plaats in de poule delen. 
Aan het einde van de middag mochten de E6, E7 en E8 de dag afsluiten als teams van de week bij Valto 1. 
Wat een feestje was dat! We hebben jullie zien genieten! 
 
Valto F1 was een zaterdag vrij. Komende zaterdag spelen jullie tegen Dubbel Zes F1, die net als jullie nog 
geen punten hebben. Misschien dat hier toch nog punten in deze poule te halen zijn! Na 1 januari starten 
jullie in een andere poule waar jullie hopelijk meer tegenstanders van jullie kaliber tegenkomen. Valto F2 
speelde tegen ODO F1. Het was duidelijk te zien dat Valto bovenaan en ODO onderaan in de poule 
meedraait. Er werd eenvoudig met 8-19 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe.	 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
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 
2 juli 2016 VALTO EINDDAG 
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Nieuwjaarsreceptie 2016 
 
Dit keer wederom op 1 januari om 19.00 uur. Je kunt de beste wensen overbrengen aan je clubgenoten en 
ook dit jaar weer een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, hoe zat dat ook al weer en 
o ja, dat hebben we ook nog gedaan! Het is tijd voor: 

 
HET GROTE CKV VALTO BIJBLIJVER JAAROVERZICHT 
 
Inclusief de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz 
 

Titelverdedigster Petra Dijkstra zal haar uiterste best doen om de eerste te zijn die er twee jaar op rij met de 
fel begeerde prijs vandoor gaat. Wil je het haar moeilijk maken? Kijk dan de Bijblijvers van het afgelopen jaar 
nog maar eens terug en lees je in :-) 
 
Ik reken op je komst! 
 
Uw voorzitter 
 
 
 
 
Fit en Fun 
Hallo Allemaal, 
  
Morgen avond is  er voor de laatste keer Fit en Fun in 2015! 
We hopen jullie om 19.00 uur allemaal te zien in hal nummer 1 van de Vreeloo. Voor een rondje fit van Rob 
en een nieuw spel. 
  
Voor de goede orde: 
21 december: Geen Fit en Fun 
28 december: Geen Fit en Fun 
4 januari 2016 WEL Fit en Fun 
  
Zet het in je agenda! 
  
Tot morgen! 
  
Groetjes 
Bart, Lotte en Nanja 
 
  



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Fabienne geboren 
 

 
 

 
 
Hugo en Kelly van harte gefeliciteerd met jullie aanwinst namens Valto.  
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Kerstmeeting 2015 
Op de beursvloer westland hebben we (d.m.v. Marco Stolze) een deal gesloten met de kerstmeeting. 
 
55e kerstviering in gezellig volle veilinghal 
“Een grote kerstboom, kerstliedjes en veel mensen bij elkaar. Dat is kerstfeest!” Een vaak gehoorde 
omschrijving van kerst. Ook dit jaar vind je deze combinatie op tweede kerstdag in de hal van Van 
der Gaag, op het voormalige veilingterrein Westerlee te De Lier. 
Om 10.00 uur start het muzikale programma, met medewerking van muziekvereniging Liora, 
kinderkoor Do Re Mi en het Constantkoor. 
Ook u bent van harte welkom het echte kerstgevoel samen met 1500 andere Westlanders mee te 
beleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestelijk 
Het logistieke centrum, waar zeven 
dagen per week groenten en fruit worden gedistribueerd, wordt één dag per jaar in een ander jasje 
gestoken. Een kerstjasje. Een groot podium voor muzikanten en zangers en zangeressen en zo’n 1500 
stoelen maken de loods tot een feestelijke ruimte. Even geen druktes van alledag maar ‘Nu zijt wellekome’ 
en ‘De herdertjes lagen bij nachte’. Even geen schokkende tv-beelden en krantenkoppen maar een 
kinderkoor en het aansteken van kaarsen. Met elkaar de warmte en saamhorigheid voelen. Genieten van 
prachtige muziek, het kerstverhaal en leuke kinderliedjes. Met 1500 mensen in één ruimte voor eenzelfde 
doel. Het brengt een ware kerstbeleving.  
 
Programma 
Burgemeester Van der Tak heet u op deze 55e kerstmeeting welkom. Ook is er een bijdrage van pastor Dits. 
Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Muzikaal wordt de viering ondersteund door 
muziekvereniging Liora en het Constantkoor. En er is een bijdrage van Miranda Doorduin en Marcel 
Bongaards. Na 70 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een blij en waar 
kerstgevoel terug naar huis waar de dag misschien met familie of vrienden wordt voortgezet. 
 
Uitnodiging 
Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de kerstmeeting. In de hal van Van der Gaag, op het 
voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de 
gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Na een fantastische prestatie donderdag tijdens de Zuid-
Holland cup, helaas weinig resultaat van onze seniorenselectie 
in de reguliere competitie. B1 speelde wel een goede match, 
maar kon toch niet winnen. A1 haalde de punten netjes binnen!  
 
Tussenronde Zuid-Holland Cup op 10 december 
De volgende wedstrijd in de Zuid-Holland Cup is tegen Wion en wordt gespeeld op 14 december in onze 
eigen Vreeloo (21.10 uur). Kom kijken! 
 
Kerstreces – geen korfbal van 20-12 tot 2/3 januari 
We gaan met elkaar op kerstreces. We stoppen er lekker even mee. Van 20 december t/m 3 januari is er 
geen training en geen wedstrijd. Let op: de selectieteams zullen (in overleg met hun trainers) op 2 januari 
wel actief worden. 
Bekijk het hele jaarschema op de site onder competitie->jaarschema. 
 
Kangoeroe instuif op 16 januari 
Op 16 januari a.s. organiseert Valto weer een Kangoeroe-instuif. Alle kinderen tot en met 6 jaar zijn die 
morgen van 10 tot 11 van harte welkom om kennis te maken met de Kangoeroe Klup van Valto. Vind je het 
leuk om die ochtend te komen helpen? Geef dit dan alvast door aan Aileen Willemsen of Floris van Muyen. 
Zij kunnen je hulp goed gebruiken! 
 
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.  
 
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  ? 

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

________________ Einde TC nieuws  ___________________ 
Schuurfeest 
De foto's van het VALTO Schuurfeest zijn geplaatst op de VALTO Facebook! 
Wil jij ze bekijken? Ga dan naar: 
www.facebook.com/VALTONieuws en klik op foto's en ga dan naar het album ''VALTO Schuurfeest 2015''!  
Wil jij op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen en rondom VALTO? 
Volg dan nu de Twitter, Instagram en Facebook! 
Twitter.com/CKVVALTO, Instagram.com/CKVVALTO, Facebook.com/VALTONieuws 
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VALTO aGoGo, 27 december 

 
 
 
Weet jij alles van muziek, niet alleen van nu maar ook van de platen die je ouders vroeger draaiden? 
Kom dan op zondag 27 december naar de Villa, om 19:30 beginnen met de enige echte VALTO a GOGO 
popquiz. Je kunt je opgeven in teams (maximaal 4 personen), dus trommel familie, vrienden en teamgenoten 
op (leeftijd minimaal 16 jaar).  
Geef je op door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl  
 

Trainingsweekend 2016 

“In het Sprookjesbos…” 
18 t/m 21 maart 2016, Ermelo 

Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu officieel 
opgeven!     

    

Een slaapplaats in het bos kost € 85,- uiteraard zit daar ook tafeltje-dek-je bij en natuurlijk verschillende 
onwaarschijnlijke avonturen! Er zijn 60 slaapplekken, dus zorg dat je er op tijd bij bent.  

Inschrijven kan via NLRABO0340448296 t.n.v. CKV VALTO A.C. onder vermelding van Trainingsweekend 
2016 en daarbij of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen, wie 
weet kan je met een ander sprookje carpoolen.  

Schrijf je in en laat je betoveren!  
  

   VALTO 
 



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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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 maatje te groot voor Weidevogels. 

Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Na de winst op de Vriendenschaar volgde donderdagavond 10 december de 2e wedstrijd voor de Zuid-
Holland beker. Tegenstander was tweede klasser Weidevogels in Bleiswijk, waar Valto 1 eerder tijdens de 
Haagse korfbaldagen een hele kluif aan had. Er was weer het nodige publiek achter de selectie aan gereisd 
om getuige te zijn van deze wedstrijd. In de Rijneveen hal aangekomen lag er een welkomsboodschap van 
Sjoerd voor het publiek, waarin ook hij refereerde aan de eerder zo spannende wedstrijd in de HKV hal. Met 
het oog op de wedstrijd van zaterdag tegen Excelsior besloot Marco deze wedstrijd te benutten om enkele 
spelers van vak te wisselen en anderen met een halve wedstrijd rust te geven of te laten wennen na 
blessureleed. Ook bij Weidevogels ontbraken er een paar basisspelers en ook zij hebben zaterdag een 
belangrijke wedstrijd. Als koploper in de competitie wil je tenslotte geen fouten maken. Er stonden dus twee 
creatief opgestelde teams klaar om de strijd aan te gaan. Na het eerste fluitsignaal werd het voor het publiek 
een lange zit tot het eerste doelpunt viel. Het was Naomi die voor Valto de score opende in de zesde minuut. 
Dit werd even later 0-2 door Thom, maar daarna wist ook Weidevogels de korf te vinden. Het zou tot 
halverwege de eerste helft redelijk spannend blijven. Valto wat de vele kansen niet benutte, waardoor 
Weidevogels tot 3-4 in het spoor kon blijven. Hierna zou Valto een stuk efficiënter met de kansen omgaan en 
een gat slaan naar 3-9, voordat de thuisploeg wat terug kon doen. Tegen deze Bleiswijkse treffer werden er 
echter weer vijf Lierse doelpunten gemaakt en was het verschil al opgelopen naar tien doelpunten. Voor de 
rust werd er door beide ploegen om en om gescoord, zodat bij 6-15 de kleedkamers werden opgezocht.  
De tweede helft werd door beide ploegen met een paar wissels aangevangen. Bij Valto kwamen Ellen en 
Judith op de plaatsen van Lotte en Lisanne. Voor Judith de terugkeer in het vlaggenschip na een lange 
afwezigheid en dus even wennen aan het spel en haar vakgenoten. Het bleek voor Valto niet veel verschil te 
maken, want in minder dan tien minuten tijd werd het verschil vergroot naar 6-21 en was de wedstrijd al lang 
gespeeld. Helaas voor de thuisploeg zaten de Lierenaars in een goede flow en lukte bijna alles wat er aan 
aanvallen werd opgezet. Toch was het even schrikken bij het Lierse publiek toen Rob zich verstapte en 
daarbij zijn enkel blesseerde. Hij gooide zelf, met oog op zaterdag, direct de handdoek in de ring en besloot 
naar de kant te gaan. Bart mocht dus koud van de bank zijn plaats in nemen en even meegenieten van 
deze, intussen, ontspannen wedstrijd. Het was prijzenswaardig dat de thuisploeg, ondanks de grote 
achterstand, bleef knokken voor wat ze waard zijn. Dit zorgde er voor dat het publiek een leuke wedstrijd 
voorgeschoteld kreeg, hoewel het Bleiswijkse publiek wel steeds stiller werd. Voor het meegereisde Lierse 
publiek begon om een andere reden het toch weer een beetje spannend te worden. Wat al in de wedstrijd 
tegen Vriendenschaar leek te gaan lukken, maar toen bleef te teller steken op 26 doelpunten. Vanavond 
stond de teller voor Valto al op 23 toen er nog tien minuten te gaan waren, dus lagen de 30 treffers nog 
binnen de mogelijkheden. Er werd dus gewoon hard gewerkt door de spelers om deze mijlpaal te halen. De 
30e werd uiteindelijk in de slotminuut gemaakt door Laurens die in de eindfase nog speelminuten kreeg op 
de plaats van Niels. Het slotakkoord was voor de thuisploeg die de eindstand op 11-30 zette vlak voor de 
prima leidende arbiter voor het laatst floot. Valto 1 bekert dus nog even door, maar de volgende wedstrijd is 
al sneller dan een ieder had gehoopt. Om voor de volgende ronde weer op een even aantal ploegen uit te 
komen is er geloot uit welke wedstrijden de winnaars een extra wedstrijd moeten spelen. De wedstrijd van 
Weidevogels-Valto was één van de “gelukkige”, waardoor Valto 1 dinsdagavond weer aan mag treden voor 
een eliminatiewedstrijd tegen WION 1 uit Rotterdam. Deze wedstrijd wordt in onze eigen Vreeloohal 
gespeeld. Tijd van aanvang verschijnt ongetwijfeld op de site. Eerst zaterdag de wedstrijden tegen Excelsior 
1&2. Voor beide ploegen is dit een wedstrijd waarin de punten belangrijk zijn, wil men de aansluiting met de 
kop niet verliezen. Het is voor het thuispubliek te hopen dat Valto net zo scherp als donderdagavond.  
Graag tot zaterdag allemaal. 
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Valto selectie houdt geen punten over aan thuiswedstrijden 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na het vrije weekend, waarin iedereen op gepaste wijze hun pakjesavond heeft kunnen vieren, was er voor 
Valto 1 donderdagavond een bekerwedstrijd. Deze wedstrijd werd een walk over voor ons vlaggenschip. De 
training van het 2e is er hierdoor wel bij ingeschoten, maar een aantal hebben dan wel speelminuten 
gemaakt in de bekerwedstrijd. De derde competitie ronde voor de Valto selectie begon met de wedstrijd van 
het 3e. Zij waren tot de laatste minuut zeker van een punt, maar deze werd letterlijk in de laatste seconden 
van de wedstrijd verspeeld. Door twee verdedigende fouten in heel korte tijd werd er door de leidsman 
terecht naar de stip gewezen. Deze werd door KCR 4 koelbloedig afgemaakt, waardoor ons 3e toch met 
lege handen stond.  
Tegenstander voor Valto 2 was Excelsior 2 wat tot nu toe al één wedstrijd meer gewonnen had dan onze 
reserves. Voor de Lierse formatie is het zaak om punten te gaan pakken om afstand te nemen van de 
onderste plaatsen en in de veilige middenmoot te gaan meedraaien. Na het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Van der Meijden wisten de gasten als eerste de korf te vinden. Even later zou de andere 
dame van Excelsior het verschil verdubbelen. Het andere vak van Valto wist via Laurens en Pieter de stand 
weer gelijk te trekken, maar het eerste aanval vak wist ook bij hun tweede beurt niet de korf te vinden om 
ons op voorsprong te zetten. De verkregen voorsprong van de Delftse ploeg werd weer weggewerkt door 
Pieter en Laurens en deze keer was het wel er op en erover. Lisanne en Ron zorgde voor deze voorsprong, 
maar helaas kon deze niet vastgehouden worden tot de rust. De Delftse ploeg beschikt over scherp 
schietende dames die met vijf doelpunten in de 1e helft het grootste deel van de Delftse doelpunten voor 
hun rekening namen. Terwijl de klok al stil stond voor de laatste minuut werd er nog driemaal gescoord, 
waarmee de ruststand op 7-7 uitkwam.  
De rust had de gasten goed gedaan, want zij wisten weer een voorsprong op het bord te zetten door drie 
doelpunten op rij binnen evenveel minuten. Het duurde echter niet lang voor Valto dit weer had rechtgezet, 
want binnen evenveel tijd werd deze achterstand door Bart, Pieter en Laurens weer weggewerkt. Dat 
beloofde wat te worden met 6 doelpunten binnen vijf minuten, maar helaas stokte de doelpunten machine bij 
Valto. Het thuispubliek moest hierna een kwartier wachten op het volgende juich moment, waarin de gasten 
weer een gaatje van vier hadden geslagen. Met het inbrengen van de nodige wissels, Frank voor Pieter en 
Thom voor Ron, werd de achtervolging ingezet. Lisanne doorbrak de doelpuntloze periode voor Valto, 
waarna ook Lotte in het veld kwam voor Mariska. De aanvallen begonnen weer hun vruchten af te werpen 
en via de doelpunten van Frank, Thom en Lotte kwam Valto bij 15-15 langszij. Er brak dus weer een 
spannende slotfase aan. De gasten wisten weer als eerste te scoren, maar Frank maakt in dezelfde minuut 
weer gelijk. De laatste minuut duurde echter te lang om dit punt veilig te stellen. De Delftse ploeg bracht 
weer hun scherp schietende dames in stelling en wisten met een schot van afstand de volle buit te pakken. 
Scheidsrechter Van der Meijden vond het welletjes en floot voor de laatste keer bij de 16-17 eindstand.  
Hierna was het de beurt aan het vlaggenschip, dat donderdagavond zo’n mooie wedstrijd had neergezet 
voor de beker tegen Weidevogels. Het publiek wat hier getuige van was geweest had hoog gespannen 
verwachtingen voor de wedstrijd van vandaag en waren er helemaal klaar voor. Na het eerste fluitsignaal 
van scheidsrechter Wolfgang wist Rob al snel de score te openen voor Valto. De gasten hadden hier echter 
ook niet veel tijd nodig en maakte gelijk en namen na de vak wisseling ook gelijk een voorsprong. Frank 
tekende voor de gelijkmaker, maar toen was al wel duidelijk dat de vorm van donderdagavond er niet meer 
was. De wedstrijd was al tien minuten oud toen Ellen pas voor de derde keer scoorde voor Valto. De 
Lierenaars wisten niet in hun eigen spel te komen en door de nodige plaats fouten en misverstanden werden 
er veel aanvallen verspeeld. Dit was koren op de molen van Excelsior, wat steeds verder uit liep op ons 
vlaggenschip. Valto vocht voor wat het vandaag waard was, maar kon niet voorkomen dat de gasten met 
een grote voorsprong van 4-11 de kleedkamer kon opzoeken.  
Na de rust bleek de Delftse ploeg nog niet van zins het rustig aan te gaan doen. Hoewel de aanvallen al snel 
in een lagere versnelling werden opgezet en duidelijk meerdere kansen werden uitgesteld, was het toch 
Excelsior wat met drie doelpunten op rij de wedstrijd al na vijf minuten in het slot gooide. De rest van de 
wedstrijd zouden de gasten alleen nog controleren en af en toe een doelpuntje mee scoren. De thuisploeg 
zou wel beter in de wedstrijd komen, maar de inhaalslag kon niet meer gemaakt worden. Valto kreeg met 
drie doelpunten op rij weer een beetje hoop, maar de gasten wisten toch ook af en toe een doelpuntje mee 
te pakken. Bij 10-15 was het verschil het kleinst en werden er, met nog vijftien minuten op de klok, door 
Marco een paar wissels ingebracht. Zij konden echter het tij ook niet meer keren, want Excelsior speelde de 
wedstrijd gecontroleerd uit. Met om en om scoren werd de 12-18 eindstand bereikt, waarmee Valto de eerste 
thuisnederlaag incasseert en Excelsior de eerste uitwedstrijd weet te winnen. Door deze nederlaag raakt 
Valto de aansluiting met koploper Merwede wel kwijt en belandt in zij in de brede middenmoot met RWA en 
RODA. Met vier punten uit vijf wedstrijden wordt het zaak om de draad weer eens goed op te pakken om 
afstand te nemen van onderste plaatsen, waar Futura en DES met respectievelijk 3 en 2 punten bivakkeren. 
Aan Valto dus de taak om volgende week weer voor de volle buit te gaan in Krommenie tegen RODA 1 &2. 
RODA 1 is al sinds 2008 actief in de eerste klasse in de zaal en eindigde daarin altijd in de top vier. Ook 
wisten zij wel hun thuiswedstrijd tegen Excelsior te winnen, dus kan Valto de borst weer nat maken. Het is te 
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hopen dat er de nodige supporters de selectie achterna reizen om hen aan te moedigen, want de negende 
man is hard nodig.  
Echter moer er eerst nog een wedstrijd voor de Zuid Holland beker afgewerkt worden. Volgens de informatie 
op de KNKV site zal deze wedstrijd om 21:10 uur beginnen, dus kom allemaal naar de Vreeloo hal om het 
vlaggenschip naar de volgende ronde te schreeuwen.  
Tot dinsdagavond, Arno van Leeuwen. 
 
TOP/Quaratio A2 - Valto A1 
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Inmiddels alweer een week geleden ging Valto A1 met 1 doelpuntje verschil vervelend onderuit tegen het 
stugge Meervogels. Het was tevens de tweede keer dit binnenseizoen dat er werd verloren, en ook de 
tweede keer dat dit met minimaal verschil gebeurde. Vandaag dus tijd om revanche te nemen, en dat moest 
gebeuren tegen TOP uit Sassenheim. TOP stond net als Valto gedeeld 3e met 4 punten, dus de winnaar zou 
aansluiting houden en de verliezer zou richting degradatieplaatsen zakken. Het was dus gewoon weer een 
enorm belangrijke pot. De voorbereiding was niet goed, we waren gearriveerd in de verkeerde hal. 
Uiteindelijk toch alle koppies op scherp gezet en de voorbereiding bleek niet in de weg te zitten voor een 
hele goede start voor Valto. Al vrij snel kwam Valto op 0-1 en ook 0-2. Er werd goed aangevallen, hoog 
tempo en veel kansen doordat we goede rebound hadden. Verdedigend stonden we heel goed, ook hier veel 
rebounds zodat de aanvallen van TOP kort bleven. Daardoor konden we uitlopen naar 0-5. Een prima start 
en eigenlijk was de wedstrijd hier al gespeeld. Na 15 minuten was het 1-7, en brak de slechtste fase van de 
wedstrijd aan. Er werden ballen over de zijlijn gespeeld en ballen tegen handen van tegenstanders gegooid. 
Er miste een stukje concentratie, de voorsprong werkte verslappend. Uiteindelijk een strafworp vlak voor rust 
bracht de 1-8 ruststand op het scorebord. Na rust zouden we moeten doordrukken door wel weer 
geconcentreerd door te gaan korfballen. Een stukje overtuiging moest er bij komen, ook al stonden we toch 
ruim voor. Dat deden we echter niet, het werd na rust zelfs even 4-8. Maar toen werd Valto toch weer wakker 
en gingen ze gewoon netjes meescoren om de wedstrijd binnen te halen. De 7 doelpunten verschil stonden 
uiteindelijk aan het einde van de wedstrijd nog steeds op het scorebord, bij een eindstand van 7-14. Geen 
hele goede wedstrijd, maar wel een erg belangrijke overwinning. Valto sloot hiermee weer aan bij de top 2 
van deze poule, met 6 punten uit 5 wedstrijden. Het gat naar de koppositie is met 2 punten klein, maar nog 
veel belangrijker: het gat naar de degradatieplaatsen is net zo klein, ook 2 punten. Valto zal zich dus wat dat 
betreft nog niet te rijk kunnen rekenen. Volgende week kan Valto A1 weer een belangrijke stap zetten, 
eindelijk weer eens thuis in De Lier, tegen Achilles. Tot dan allemaal! 
De A1 
 
Valto C2 
Wat was dit een spannende wedstrijd. De volgende aantekeningen had ik nodig om een verslag  te maken 
en dan heb ik nog niet alles genoteerd. De C2 had er een hele kluif aan om bij te blijven. Ik had het er zo 
druk mee dat ik af en  toe moest vragen wie er nu gescoord had. 
na 3 minuten eerste kans roos daarna tegenstander gemist. 
6 minuten  0 tegen 1. 
Minuut later 0 tegen 2. 
7 gemist Julia. 
Gemist roos en freek. 
9 minuten tessa 1 tegen 2. 
Gelijk tegenstander 1 tegen 3. 
15 minuten strafworp gemist. 
21 min Julia 2 tegen 3. 
23 min 2 tegen 4. 
24 minuten strafworp tessa 3 tegen 4. 
Pauze. 
Na 1 minuut tegenstander 3 tegen 5. 
Julia mist. 
Amber mist. 
Lange afstand 5 min 3 tegen 6. 
9 minuten strafworp Julia 4 tegen 6. 
10 min Julia mist. 
11 min lang afstand Julia 5 tegen 6. 
13 minuten  5 tegen 7. 
14 min roos mist. 
15 yordi 6 tegen 7. 
18 Julia strafworp gelijk 7 tegen 7. 
19 tegenstander 7 tegen 8. 
21 gemiste strafworp tessa. 
Eindstand 7-8 
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Met vriendelijke groeten  
Liesbeth 
 
Valto D2 – KVS D2 
Afgelopen zaterdag speelde wij tegen KVS D2. De wedstrijd begon niet zo heel goed en daarom werd het al 
snel 0-2 voor KVS. Na de 1ste helft stond het uiteindelijk 1-3 voor KVS. Maar er kon nog van alles gebeuren.  
En zo gebeurde dat ook. Eerst was er gelijk een doelpunt van KVS de 1-4, maar al snel volgde Valto met 2 
afstandsschoten. Het stond ineens 3-4.  Toen scoorde Valto er nog een en werd het 4-4. Dat vond KVS niet 
leuk en toen miste ze eerst nog een strafworp maar daarna volgende toch nog een schot erin.  Al snel 
volgde Valto weer met de 5-5 en uiteindelijk scoorde Valto er nog 2 en eindigde het op een 7-5. KVS was 
hier niet blij mee en verliet boos de zaal. 
Groet van Thomas 
 
Valto D3 Tegen ODO D2 
Beide teams begonnen sterk, Valto was wel het meest aan de bal, maar ODO liet weinig ruimte over.  
Dus we speelde sterk, maar de kansen bleven uit.  
Gelukkig konden we er toch nog één scoren voor de eerste wissel.  
Daarna kregen we wat meer kansen en konden we toch de rust ingaan met 2-0.  
Aan het begin van de tweede helft scoorde we al snel 3-0.  
Toen begon ODO wat harder terug te vechten. En scoorde 3-1.  
Maar dit hebben wij snel weer teruggezet naar 4-1.  
Toen kwam het laatste gedeelte van de pot.  
Daan van de D2 viel in en kon gelijk er een scoren.  
Maar daarna gingen de meiden van ODO nog één maal proberen om de punten te pakken. En ze scoorde er 
2. Dus ineens was het 5-3. Het zal toch niet, maar gelukkig kwam daar nog een punt bij voor ons in de 
laatste minuut. En gelukkig wonnen wij met 6-3.  
Wat een leuk team om naar te kijken dat D3.  
  
Groetjes Alicia en haar vader. 
 
Achilles D2 - Valto D5 
Voorafgaande aan de wedstrijd hielden de spelers van Valto D5 en Achilles D2 een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan de vader van D5 speler Joshua. Ze stonden hand in hand in een kring rondom de 
middencirkel. Joshua was er zelf ook bij. Veel sterkte Joshua voor de komende tijd. 
 
Valto ging goed van start, ze waren de baas in de wedstrijd. Al snel kwam er een kans voor Marit, helaas de 
bal ging er net niet in. Daarna een mooie actie van Mette en Marit, helaas het lukte niet. Nog een kans dan.. 
en ja hoor, Marit scoort het is 0-1 voor Valto! 
 
Achilles probeerde met een paar lange afstandsballen te scoren, maar het lukte ze niet. Achilles bleef het 
proberen en scoorde; 1-1. Achilles kwam helemaal in vorm en uiteindelijk stond het 4-1 bij rust. 
 
In de 2e helft gaat Valto er weer flink tegenaan en alle spelers spelen een goede wedstrijd. Helaas lukt het 
niet om punten te maken. Bij Achilles lukt dit wel en uiteindelijk wint Achilles met 9-2. 
 
Groetjes, 
Mette en Simone 
 
Valto E1 
Het begon heel moeilijk na 10 min stonden we 5-1 achter! 
10 minuten later 10-1. 
Tweede helft ging het veel beter en ook nog wat kansen! 
Het liep af met 15-3 toch nog een paar puntjes! 
En nu kerst vakantie!!! 
 
Tim van Lier 
 
VEO E2 - Valto E4 
In al vroegte, het was zelfs nog donker, vertrok de E4 richting Voorburg voor haar wedstrijd tegen VEO. 
Aangekomen bij sporthal Essesteijn, was de deur nog dicht. Gelukkig mochten we om 08.40 uur toch naar 
binnen om ons voor te bereiden op onze wedstrijd. Om 09.00 uur floot de scheidsrechter in en begonnen we 
aan de wedstrijd. Als snel bleek dat VEO 1 erg goed heertje had maar dat de rest van de spelers goed te 
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doen waren. Valto kreeg kans op kans en gelukkig raakte er ook af en toe wel eentje de korf. Zo gingen we 
met een 3-0 voorsprong de rust in.  
Coach Marleen zei nog dat we er echt nog niet waren en dat bleek ook wel. Vlak na rust viel Maaike uit met 
een zere knie en ging de rest van het team paniekkorfbal spelen. Hierdoor raakten we vaak de bal kwijt en 
kon VEO met een paar mooie doelpunten langszij komen. Opeens stond het 4-4. De laatste 10 minuten 
konden wij weer ons rustigere spel oppakken en maakten we een mooie 5-4. Met nog 30 seconden op het 
scorebord was de opdracht om de bal in ons bezit te houden. Helaas vind VEO de bal na een schot van ons 
toch af en gooide hem naar hun korf. In de zoemer scoorde VEO alsnog de gelijkmaker. Hoewel Sven er 
goed tussen stond, keurde de scheidsrechter het doelpunt goed en was het toch een zuur gelijkspel voor 
ons. Echt heel erg zonde, want er had zeker meer ingezeten voor ons! 
Hopelijk kunnen we volgende week thuis tegen DKC weer de volle punten halen! 
 
Tot zaterdag! 
Maaike en Marleen 
 
Kios E4 - Valto E8 
Vandaag hadden we een strakke planning. Eerst naar de Estafette in Nieuw-Vennep(!) om onze wedstrijd te 
spelen. Dan als een speer terug naar Sportcentrum Vreeloo, want we waren team van de week! 
Na een best lange rit – met z’n allen in één auto, ‚Klaar Voor De Start“ en de warming up, begon de 
wedstrijd. Al snel kon ik schieten en schoot raak: 0-1. Daarna werd het 0-2, 0-3, 0-4 door Rosann en 
Danique en nog 1-4. Toen rust. Na rust scoorde Danique nog 4 x(!) en Kios 3x. Eindstand 4-8 J	J	J.	
Alweer een mooie teamprestatie! 
Sanne en Danique (beiden E6) bedankt voor het invallen. Sjors bedankt voor het coachen! Groetjes, 
Dieuwertje en Arjen 
 

 
 
 
Valto F2 
Deze week moest Valto F2 al om 9uur tegen Odo F1, Maasland spelen. We moesten vroeg spelen, dus de 
meesten van ons stonden netjes op afgesproken tijd klaar om te vertrekken J. 
De openingstreffer was er binnen een minuut van Odo. Door een treffer van Elise was het alweer snel 1-1. 
Door mooi en snel overspel scoorde Frenk de 1-2 en niet veel later scoorde Jasmijn de 1-3. Dit beloofde veel 
goeds!  Het was Toon die na een geweldig afstandschot de 1-4 maakte!  Bij Odo kwam de superspeler erin, 
maar ook daar was Valto F2 niet van onder de indruk. Toen Isis na verloop van tijd de 1-5 maakte had 
Alleen Sara nog niet gescoord. Dit duurde echter niet lang..  Want ja hoor, de 1-6 werd door Sara gemaakt. 
De doelpunten bleven vallen en toen het na verloop van tijd 3-14 stond begon de aandacht van Valto iets te 
verslappen..   Eindstand 8-19!  
Een geweldige prestatie die aan het eind van de wedstrijd met een taart gevierd werd! 
  
Elise en Arwin 
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Rest programma 

 
 
Ouders en leden van Valto: bestel online via Sponsorkliks 
Steeds blijf gelden dat als jullie ONLINE aankopen doen een hoop webwinkels hier een vergoeding voor 
geven aan de aanbrenger van de aankoop. 
 
Als u dit via de Valto site doet dan krijgen wij een bijdrage. 
http://ckv-valto.nl/sponsorkliks/ 
 
Het kost jullie niks extra’s behalve even naar onze 
website te gaan. 
 




