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Voorzitter zijn, is dat nu leuk? 
Als voorzitter van een sportvereniging heb ik het afgelopen jaar veel vragen gekregen, van alle kanten. Maar 
de meest gestelde vraag was wel de bovenstaande. De vraag "Hoe bevalt het nu als voorzitter?" reken ik 
overigens ook goed.  
 
Ik denk dat de vraag veelal gesteld werd uit pure interesse, maar soms ook omdat mensen denken dat het 
een zware en ondankbare functie is. Wel, dat zie ik dus echt anders. Ik vind het juist de meest dankbare rol 
binnen de vereniging. Natuurlijk zijn er momenten die niet bepaald leuk zijn en is het in de combinatie met 
het werk en privé-leven soms best schipperen met de tijd die een dag in zich heeft. Maar bovenal is het 
ontzettend leuk om voorzitter te zijn, helemaal van mijn eigen club Valto. 
 
Het mooie is dat je de vereniging van verschillende kanten ziet en meemaakt. Aan de ene kant ben je 
gewoon lid, hou je van het spelletje, de activiteiten en zit je tussen het publiek om de teams aan te 
moedigen. Aan de andere kant probeer je de club naar eer en geweten te besturen. Valto bestaat inmiddels 
uit meer dan 350 leden. Je tracht het iedereen naar de zin te maken, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. 
Leden hebben verschillende meningen en niet altijd zal iedereen het overal mee eens zijn. Het is geven en 
nemen, maar allemaal wel met één doel voor ogen: Valto, dé sportvereniging van het Westland. 
 
Als voorzitter ben je gebaat bij een goed bestuur met, als het even kan leuke mensen, die hart voor de 
vereniging hebben en een afspiegeling zijn van de club. Gelukkig is dat prima voor elkaar en heeft Valto 
daarnaast een goede structuur met commissies die hun taak prima uitvoeren. Ik heb het al vaker gezegd, 
een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Iets met voor en door, steentje en bijdragen, vele 
handen en licht werk. Noem ze maar op. 
 
Ik hou van leren. Van lerende organisaties en lerende vereniging. Leren om te veranderen, want de wereld 
verandert ook. Uitproberen, vallen, opstaan, samenwerken, opnieuw proberen en winnen. Dat is wat we al 
meer dan een halve eeuw doen bij Valto en waarmee we veel hebben bereikt. Afgelopen week was ik 
samen met alle voorzitters van de 'Westlandse' korfbalclubs (Dijkvogels, ODO, ONDO en Maassluis), 
gewoon om eens wat bij te praten. Maar ook om gedachten en ervaringen uit te wisselen. Want leren doe je 
het beste samen en ik denk dat iedereen het er wel mee eens is dat enige vorm van samenwerking voor 
iedereen goed is. Daar wordt niet alleen de korfbalregio beter van, maar ook de individuele vereniging. En 
dat kun je als voorzitter alleen maar leuk vinden! 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende week 
We zijn aan het zoeken naar een betere vermelding van de beschikbare gegevens. Bij deze een 2-trap: 
overzicht 1 voor het snelle opzoeken en overzicht 2 voor de details. 
Bij de details nu ook: het veld 1 of 2 bij Vreeloo, vervoer met de rijders, de gastheren (tussen haakjes achter 
de scheidsrechter) en de vertrek/aanwezig tijd. 
 
Overzicht 1: Samenvatting 

 
 
 
 
 
 

Zaalwacht 

 
 

 
Overzicht 2: Details per wedstrijd 
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Opstellingen 16 januari 2016 
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3 Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 4 Aanwezig: 15:45 uur  
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,  
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Kees V, Laurens M 
 
VALTO 5 Aanwezig: 14:40 uur  
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Anna, Esther 
Heren: Marco, Hans, Mark, B1, B1? 
 
VALTO 6 Vertrekken: 16:00 uur  
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B 
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent 
 
VALTO 7 
vrij 
 
VALTO 8 Vertrek: 18:25 uur  
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Petra J, Rosanne (2e helft)  
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Arie, Sjors 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
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 
 
Met Valto naar de zaalfinale in ZiggoDome 
Valto heeft 30 mooie plaatsen weten vast te leggen voor de finale van korfbal-league. 
Deze wedstrijd wordt dit jaar gespeeld in de Ziggo-Dome en het beloofd geweldig te worden. 
 
de datum: 16 april 2016 
Wil jij mee? Geef je dan op. We willen Valto laten horen in de Ziggo-Dome! 
Meldt je aan bij ondergetekende. De kosten bedragen 25 euro per persoon. 
Een flink bedrag, maar hiervoor krijg je dan wel 3 wedstrijden te zien: 
- Finale A jeugd 
- Korfbal league 3/4 plaats 
- Finale korfbal league. 
Het evenement start om 15 uur en duurt tot 22 uur. We gaan er met zijn allen naar toe natuurlijk. 
Geef je op en ik houd kaarten voor je vrij! Mail me op: bart@vanmuyen.nl 



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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Uitslagen afgelopen zaterdag 

 
	

Nabeschouwingen 
 
Senioren 
Valto 1 verloor haar vorige wedstrijd tegen Roda 1 met 21-18 en was er dus op gebrand om in het nieuwe 
jaar weer punten te gaan pakken. Dit deed het eerste dan ook in een uitstekende wedstrijd tegen DES Delft, 
het vlaggenschip trok aan het langste eind door met 21-19 te winnen!  
Valto 2 speelde zoals gewoonlijk haar wedstrijd voor het 1e en ook voor het 2e was Roda de tegenstander 
en het 2e won haar wedstrijd met 18-21. Om deze goede serie door te zetten, stond de wedstrijd tegen DES 
op het schema en ook nu bleek het 2e een geduchte tegenstander in de poule, er werd gewonnen met 21-
19.  
Valto 3 verloor de laatste wedstrijd in 2015 van KCC 5 en deze week stond de wedstrijd tegen Albatros op 
het programma. Het 3e kwam niet soepel genoeg uit de startblokken om het de gasten moeilijk genoeg te 
maken en er werd dan ook verloren met 8-12.  
Valto 4 ontving GKV 4 in het laatste speelweekend van 2015 en toen werd er al knap gewonnen met 18-15, 
een doelpuntrijke wedstrijd. Het afgelopen weekend mocht het 4e bij ODO op bezoek en ook de Maaslandse 
buren konden niet op tegen ons 4e, einduitslag een mooie 11-15 winst.  
Valto 5 en Avanti wisten elkaar in 2015 nog af te houden van de winst in de partij, dat resulteerde in een 19-
19 gelijkspel. De wedstrijd van deze week voltrok zich in Den Haag, waar GKV 3 de tegenstander was. In 
een echte vecht wedstrijd bleek uiteindelijk Valto bestand tegen de Haagse bluf en werd er met 13-14 
gewonnen.  
Valto 6 was vrij.  
Valto 7 verloor haar laatste wedstrijd in 2015 van ODO met 13-8 en het moest dus scherper uit de 
startblokken komen in 2016. Helaas bleek dat niet mogelijk, in een wedstrijd zonder veel doelpunten werd er 
verloren van De Meervogels met 4-7.   
Valto 8 won haar laatste wedstrijd in 2015 tegen KVS met 10-9 en dit weekend stond de return op het 
programma, wederom was het Valto tegen KVS. In een totaal andere wedstrijd dan in 2015 was het nu KVS 
wat aan het langste eind trok door met 17-10 te winnen.  
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A-jeugd 
Valto A1 verloor de vorige wedstrijd tegen koploper Achilles nog met 13-16 en moest dus in 2016 beter uit 
de verf komen in bovenin mee te blijven doen. In de wedstrijd in Amsterdam tegen Rohda had de A1 geen 
kind aan de thuisploeg, er werd simpel gewonnen met 5-20 door erg goed korfbal te spelen! 
Valto A2 verloor haar vorige wedstrijd in het oliebollen weekend tegen (ruim) koploper ONDO en dat was niet 
de kant waar de ploeg heen moest, dit weekend moest het dus anders. In een erg goede wedstrijd heeft de 
A2 weer compleet de draad opgepakt die het ergens verloren is en won het in een doelpuntrijk duel van 
nummer 4 Refleks met 17-14.   
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde al haar eerste returnwedstrijd: thuis tegen Nieuwerkerk B1. Beide ploegen gingen 
voortvarend van start: al na een minuut spelen (zuivere speeltijd….) stond er een 2-2 stand op het 
scorebord. Dat beloofde wat! Dit tempo werd niet vol gehouden, maar wel bleef het de gehele wedstrijd gelijk 
opgaan.  Ruststand: 6-7. In de tweede helft hetzelfde beeld en vlak voor tijd een 13-13 stand op het 
scorebord. Gezien de wedstrijd zou dit een terechte uitslag zijn geweest, maar helaas wist Nieuwerkerk in de 
laatste minuut nog de winnende te scoren: 13-14. Helaas! A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Fortuna 
B1. Uit was de B1 niet op z’n best en werd er met 23-8 verloren. Het moet mogelijk zijn om er meer een 
wedstrijd van te maken! 
VALTO B2 speelde uit tegen koploper Phoenix B1. Helaas wilde het vooral aanvallend niet zo lukken, want 
drie doelpunten maken in een wedstrijd is natuurlijk te weinig om de winst binnen te halen. Dat bleek ook 
wel, want Phoenix wist er acht te maken en dus was de eindstand 8-3. Halverwege de competitie staat de 
B2 met twee punten op een gedeelde laatste plek. In de returnwedstrijden zullen er meer punten gehaald 
moeten worden om van die onderste plek af te komen. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen de andere 
nummer laatst in de poule: DES B2. Thuis werd er nog met 3-6 verloren, maar gezien de stand moet hier 
dus meer in zitten! 
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B7. Gezien de stand moest het mogelijk zijn om de punten mee naar 
huis te nemen, maar dan moet je het ook nog wel doen! Gelukkig deed de B3 het en werd er met 4-6 
gewonnen. Halverwege de competitie staat de B3 op een keurige tweede plek met acht punten uit zes 
wedstrijden. Helaas is de achterstand op de koploper al vier punten en gezien de uitslagen zit een 1e plek er 
hoogstwaarschijnlijk niet meer in. Het doel in het vervolg van de competitie zal dus worden om die tweede 
plek vast te houden. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen deze koploper, nl. Meervogels B4. Thuis werd het 
5-11, misschien dat het lukt om de marge dit keer kleiner te houden? 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen Korbis C1. Een belangrijke wedstrijd, omdat de C1 nog altijd geen punt(en) wist 
te behalen in de zaalcompetitie en Korbis er pas één had gehaald, zou het mogelijk moeten zijn om hier de 
eerste punten binnen te slepen. Al gauw bleek dat de C1 aan de bak moest om die punten daadwerkelijk 
mee naar huis te nemen en dat deden ze ook! Helaas was Korbis er ook op gebrand om de wedstrijd te 
winnen en speelde de tegenstander een goede wedstrijd, waarin met name de heren verantwoordelijk waren 
voor de doelpunten. De eerste helft ging gelijk op en in de tweede helft leek Korbis afstand te nemen (10-6), 
maar VALTO knokte zich knap terug naar 10-10. Helaas trok Korbis toch aan het langste eind en werd het 
12-11 en stond de C1 na een prima wedstrijd weer met lege handen. A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen 
KOAG C1, één van de nummers 2 uit de poule. 
VALTO C2 speelde thuis tegen VEO C2, een ploeg die in de zaalcompetitie nog geen punten wist te halen. 
VALTO C2 draait bovenin de poule mee, dus de verwachting was dat dit een ‘makkelijke’ wedstrijd zou 
worden. Was er daardoor sprake van onderschatting? Onduidelijk of dat de oorzaak was, maar helaas bleef 
de score hangen op een 6-6 gelijke stand. Hierdoor is het gat met de koploper halverwege de competitie drie 
punten geworden en dat lijkt te groot om nog in te halen. Maar niets is onmogelijk! A.s. zaterdag staat de 
wedstrijd thuis tegen DES C2 op het programma en bij winst kan VALTO de nummer twee positie 
overnemen van DES! 
VALTO C3 speelde thuis tegen Phoenix C2. Vorige week werd er uit tegen deze ploeg gespeeld en toen 
werd er met 7-2 verloren. Nu een week later wisten beide ploegen één doelpunt meer te scoren, waardoor er 
een 3-8 eindstand op het scorebord stond. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen ONDO C3. In de 
uitwedstrijd werd er met 10-2 van deze ploeg verloren, dus er zal een goede wedstrijd neer gezet moeten 
worden om kans te maken op de overwinning. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen één van de drie koplopers in de poule: ONDO D1. In de eerste 10 minuten 
van de wedstrijd liet ONDO zien waarom zij bovenaan in de poule staan, maar daarna zakte het niveau bij 
ONDO in en kwam VALTO steeds meer in de wedstrijd. Met rust was het verschil nog maar één doelpunt in 
het voordeel van ONDO. Ook in de tweede helft bleef het lang spannend, maar op het laatst was de koek op 
en wist ONDO nog een paar korte kansen achter de korf netjes af te ronden en werd de eindstand op 10-13 
bepaald. Jammer! Met een beetje meer geluk had er meer ingezeten! A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen 
KVS D1. Uit werd er gelijk gespeeld, maar thuis moet het lukken om de volle winst te pakken! 
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VALTO D2 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Pernix D2. Uit werd er met 1-17 gewonnen, dus de 
verwachtingen zijn hoog gespannen! 
VALTO D3 speelde thuis tegen één van de koplopers uit de poule: Weidevogels D1. Het begin van de 
wedstrijd was voor Weidevogels, maar het tweede aanvalsvak wist ze lekker te raken, waardoor de ruststand 
in het voordeel van VALTO was: 5-3. Helaas wist VALTO in de tweede helft nog maar één keer te scoren en 
dat was niet genoeg om Weidevogels achter zich te houden. Uiteindelijk werd er met een nipt verschil 
verloren: 6-7. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen Fortuna D4. Thuis werd hier met 6-0 van gewonnen. 
VALTO D4 speelde uit tegen Excelsior D1. De D4 had er zin in, want de doelpunten bleven maar vallen! De 
tegenstander gaf weinig tegenstand, waardoor er van alles uit geprobeerd kon worden. Ook werden er 
andere doelen gesteld, zoals: iedereen laten scoren en met 20 doelpunten verschil winnen. Helaas lukte het 
net niet om iedereen te laten scoren, maar het verschil van 20 doelpunten werd wel gehaald: 2-22. A.s. 
zaterdag speelt de D4 uit tegen Die Haghe D3. Thuis werd er met 9-2 gewonnen, maar qua stand staat Die 
Haghe maar twee doelpunten achter VALTO, dus hier moet zeker niet te makkelijk over gedacht worden. 
VALTO D5 speelde uit tegen ONDO D4. Voorafgaand aan deze wedstrijd had VALTO vijf punten uit vijf 
wedstrijden en ONDO had vier punten uit vijf wedstrijden. Bij winst kon VALTO op de derde plek komen met 
drie punten voorsprong op de nummer vier. De D5 zette de goede lijn van de afgelopen weken door en wist 
met 3-6 te winnen en staat nu halverwege de competitie op een keurige derde plek. A.s. zaterdag speelt de 
D5 uit tegen de nummer twee uit de poule: Futura D1. Thuis werd het 11-11. 
	
	
 
Help CKV VALTO aan zonnepanelen! 
Wat is de bedoeling? 
VALTO wil graag maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Hierbij hebben we onder andere het idee gelanceerd om de 
stroom die we als vereniging verbruiken via zonnepanelen op te wekken. 
Bijkomend voordeel zijn de lagere energielasten die we daarbij realiseren. En daar hebben we als vereniging wel 20 tot 
25 jaar voordeel van! VALTO bespaart hiermee ca. € 3.000,= per jaar. 
 
Wat kosten die panelen? 
De eenmalig aanschaf kost ca. 21.000 euro. We kunnen hiervoor een subsidie van 6.000 euro krijgen, dus heeft VALTO 
nog 15.000 euro nodig.  
Hiervoor heeft VALTO een plan opgesteld. We zoeken 15 mensen die € 1.000,= aan VALTO willen uitlenen. Na 5 jaar 
heeft iedere deelnemer de € 1.000,= weer terug gekregen. Inmiddels zijn er 9 toezeggingen binnen, dus dat is al een 
goede start, maar we hebben dus nog wel een aantal mensen nodig. Schroom niet en help VALTO aan de 
zonnepanelen! 
We leggen graag het een en ander nader uit. 
 
De sponsorcommissie:  
Marco Stolze, Michiel van den Bos, Dennis Voskamp, Hans Ridder 
 
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 week Speler 1e Videocrew Tijdstip Omroep VALTO 1 
16-01 VALTO 1-RWA 1 E1/E2 Frank B1 16.20 Stevem+Manon v.G 
23-01 VALTO A1-Weidevogels A1 F1/F2   12.20  
06-02 VALTO1 - Achilles 1 D3 Naomi B2 19.40 Thijs+Ruben 
13-02 VALTO A1-Top A2 Welpen   13.30  
05-03 VALTO 1- Roda 1 D1 Thom B1 16.15 Steven+Manon v.G 
 
Noteer dit vast in je agenda. 
Supportersvereniging VALTO. Anja van der Eijk, Fiona Rijsdijk, Janine Stolk 
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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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Even voorstellen! Team van de week Valto E1 
 
• Wie spelen er allemaal in dit 

team? 

Heren: Tim Krapels en Tim van 
Lier 
Dames: Renske van Kester, Sanne 
Rijsdijk en Mieke Stolze 

• Wie zijn de trainers/coaches?  

- Rianne de Kok is onze trainer . 
Sheila Herbert en Thijs Dijkstra zijn 
onze coaches en trainen ons op 
donderdag en Marco Stolze is 
onze teamouder.  

• Wat kan dit team erg goed?  

- Dit team is goed in aanvallen, vanuit de F hebben ze geleerd om snel vanuit verdediging over te gaan 
op de aanval. Iedereen scoort daarbij ook erg makkelijk.  

• Wat vindt het team nog moeilijk?  

- De E1 heeft nog moeite met verdedigen , maar het gaat gelukkig steeds beter. We hebben in de zaal 
voor de kerst een hele moeilijke poule gehad , waarbij we hele sterke tegenstanders hebben gehad, die 
veel te goed waren en we veel doelpuntne tegen kregen. Verdedigen tegen de doorloop van de 
tegenstanders was daarbij erg moeilijk. Maar we leren snel , nu nog beter omgaan met een teleurstelling 
en tegenslag , dan maken we steeds stappen om beter te worden in onze ontwikkeling. 

• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 

- 2e worden bij het veldseizoen is wel een hoogtepunt. Dat hadden we nooit gedacht te kunnen halen. En 
de viering van Sinterklaas echt een hoogtepunt. Wat is daar veel gelachen en wat was leuk 
georganiseerd! 

• Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 

- Valto gaat natuurlijk winnen met 21-17. 
• Tegen wie speelt de E1 zaterdag 16-01? 

- Wij moeten uit tegen Phoenix E2 spelen, natuurlijk gaan wij daar weer alles geven ! Met onze nieuwe 
poule zijn we heel blij en kunnen we eindelijk weer laten zien wat wij kunnen en wat wij al geleerd 
hebben in de E ! 

• Wat zou de E1 willen leren van Frank als zij langs komt op jullie training?   

- Wij moeten en willen nog veel leren , o.a verdedigen en op de juiste plek staan , daar moeten wij nog in 
groeien, tevens wanneer wij voorstaan en de tegenstander komt terug in de wedstrijd , moeten wij 
kunnen omgaan met balbezit en 
geen onnodige fouten maken. Tips 
voor een goede doorloop is ook 
altijd welkom. Trainen gaat wel , 
maar ja hoe moeten we dit nu 
doen in de wedstrijden? 

Even voorstellen! Team van 
de week Valto E2 
• Wie spelen er allemaal in dit 

team?	 
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Heren: Milan en Kees 
Dames: Brecht, Isa en Nouky  

• Wie zijn de trainers/coaches?  

-Vera en Rianne 
• Wat kan dit team erg goed?  

-Scoren en de bal afpakken 
• Wat vindt het team nog moeilijk?  

-Gooien met links en voorverdedigen  
• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 

-Winnen van de koploper en het leukste wat we altijd vinden is: de bal afpakken en dan counteren. 
• Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 

-14-12 
• Tegen wie speelt de E2 zaterdag 16-01? 

-Wij zijn dan vrij. 

• Wat zou de E2 willen leren van Frank als zij langs komt op jullie training?  

-Met links gooien, en er voor proberen te blijven.  
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Dit weekend goede resultaten voor Valto 1 en 2 en A1. Helaas 
lukte het Valto 3 en B1 niet om punten te pakken. 
 
Zuid-Holland Cup  
Komende dinsdag speelt Valto 1 tegen Velocitas 1 in De Does 
in Leiderdorp. De wedstrijd begint om half 9. Moedig ons eerste 
aan en kijk of ze door kunnen dringen tot de halve finale! 
 
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! 
 
De ballen blijven in de netten 
Goed om te zien dat we met elkaar een stuk zuiniger omgaan met de ballen, nu ze in netten zitten en per 
team meegenomen worden. De TC heeft daarom bepaald dat we deze procedure gaan doorzetten in de 
veldcompetitie. Dus geen ballen meer in de rekken. Alle ballen in netten gaan mee naar huis! Samen zuinig 
op onze spullen! 
 
Proef met streaming video 
De wedstrijd van Valto 1 op 16 januari wordt gestreamd over internet. Via facebook en twitter worden de 
details bekend gemaakt. In elk geval kunnen jouw Canadese en Australische familie meekijken naar deze 
wedstrijd. Wordt dit een succes? Dan zullen we dat vaker doen natuurlijk! 
 
Vooraankondiging: de leeftijdsgrenzen veranderen 
Momenteel zijn de leeftijdsgrenzen bepaald op de de leeftijd die een lid heeft op 1 oktober. Dit gaat 
veranderen en wordt binnenkort 1 januari. Dit gaat consequenties hebben voor de indeling van de jeugd. 
Stel dat twee kinderen bijna even oud zijn en jarig zijn in december en januari. Op dit moment zitten die in 
dezelfde leeftijdscategorie. Straks dus niet. De TC gaat dit verwerken in de indeling voor komende 
seizoenen. Graag ieders begrip hiervoor. 
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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. Afgelopen weekend video’s van Valto D3, Valto 2 en Valto 1. 
 
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 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Wat een pech 
Zit je eindelijk elders een beetje bij te komen van een jaar hard werken en dan kom je er ter plekke achter 
dat de temperaturen en weersomstandigheden daar niet onderdoen voor het weer thuis. Sterker nog, er 
waren momenten dat het beter was geweest als we gewoon op het eigen stekkie waren gebleven. Maar 
goed, je krijgt wat je verdient en dat is de harde realiteit. 
Elk nadeel heeft echter ook een voordeel. Lekker met opgetrokken benen onder een oude slaapzak toch de 
warmte ervaren van grote hoeveelheden koffie en andere ‘warme’ dranken en de spreekwoordelijke warmte 
van lezen. Daardoor werden andere activiteiten een hinderlijke onderbreking van puur genot. 
Langzaam aan nadert de tijd om ons weer naar eigen omgeving te begeven. En wederom lijkt de keuze 
ongelukkig nu ook het thuisfront op weg is naar winterse omstandigheden. Maar we zullen ons daar 
natuurlijk dapper door heen slaan. Thuis zal het weer gewoon worden om het internet te kunnen gebruiken. 
Daar zal de krant weer elke morgen op tijd op de mat liggen. Daar zullen we ons weer mee laten voeren in 
het werk van alle dag. Dat betekent dat ook de prestaties van VALTO weer dichterbij gevolgd kunnen 
worden. 
 
En als ik daar dan toch ben dan zal ik me op een dringend verzoek van de voorzitter van de vereniging toch 
weer verdiepen in de randverschijnselen van het korfbal. Die bespiegelingen hoop ik te vertalen in een tekst 
voor de Bijblijver. Voor ik daar weer aan begin nog de beste wensen voor 2016. Zorg met elkaar, jong en 
oud, voor een sportief jaar en probeer de blessures te vermijden. Je speelt om te winnen, maar het is en blijft 
wel een spelletje. 
To Val  
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto selectie beleeft enerverende korfbalmiddag! 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Op de eerste korfbalzaterdag in het nieuwe jaar werden er nog de nodige handen geschud door de mensen 
die elkaar nog niet gezien hadden. Hoewel het een beetje laat is heb ook ik nog de nodige handen geschud. 
Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken en proberen onze sportieve ambities te verwezenlijken. 
Voor de drie selectie teams stonden de laatste wedstrijden voor de returns beginnen op het programma. 
Tevens was het voor alle drie belangrijk om het jaar met een overwinning te starten, om niet te ver weg te 
zakken in de competitie. Dit is helaas niet voor alle drie de teams gelukt. Valto 3 beet het spits af tegen 
Albatros 4. Voor de thuisploeg zou een overwinning betekenen dat we naar het “rechter” rijtje zouden 
verhuizen en een gaatje slaan met de degradatie zone. Dit gold echter ook voor de ploeg uit Zwijndrecht en 
gezien de stand zou het een pittige wedstrijd worden. De hele eerste helft ging het gelijk op met om en om 
Valto en Albatros op kleine voorsprong, maar er steeds weer gelijk gemaakt werd. Zo werden de 
kleedkamers opgezocht bij 6-6 en leek er nog van alles mogelijk.  
De gasten kwam echter scherper uit de kleedkamers en wisten direct na rust een gaatje van twee te maken. 
Dit werd door Valto nog recht gezet, zodat het na zes minuten weer 8-8 stond. Toen brak er voor beide 
ploegen een periode aan dat ze de korf niet meer konden vinden. De gasten wisten na tien minuten weer 
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een 8-10 voorsprong te pakken. Valto 3 bleek helaas al hun kruit verschoten en moest toezien hoe de 
gasten uit liepen naar de 8-12 eindstand en de punten mee naar Zwijndrecht namen.  
Valto 2 doet lekker mee in de poule, maar om los te komen van de onderste plaatsen was een overwinning 
zeer welkom in deze poule waar iedereen van elkaar kan winnen. Alleen Oranje Wit 2 is nog ongeslagen en 
lijkt na dit weekend de buit al binnen te hebben. Tegenstander DES 2 had net als Valto drie uit zes 
gescoord, dus een gelijkwaardige tegenstander. Bij Valto was Twan opgetrommeld om het gat van Bart en 
de nog steeds geblesseerde Niels L. op te vullen.  Het begin van de wedstrijd was voor de gasten uit Delft 
die gelijk een 0-2 voorsprong namen. Pas in de zevende minuut wist Laurens voor Valto de korf te vinden, 
maar het zou tot halverwege de eerste helft duren voor Valto aan de goede kant van de score kwam. DES 
zou nog één keer aansluiten in de eerste helft, maar toen wist de thuisploeg door doelpunten van Ron en 
Laurens (3x) het verschil naar 10-6 te brengen. Deze voorsprong werd geconsolideerd door Twan, Laurens 
en Ron, zodat de ruststand op uit kwam 13-9.  
Het tweede deel zou het toch nog lastig worden. DES ging de druk in de verdediging opvoeren, waardoor 
Valto moeilijker de korf wist te vinden. Na tien minuten wisten de gasten de aansluiting te krijgen bij 15-14, 
maar Ron wist het verschil terug naar twee te brengen. De aanvallen van de thuisploeg werden echter 
rommeliger en werden niet meer met doelpunten afgerond, waar de gasten dankbaar gebruik van maakte en 
tien minuten voor tijd langszij kwamen bij 16-16. De slot fase zou weer heel spannend worden, waarin Valto 
weer een gaatje van twee wist te slaan, maar DES dit weer even snel wist te dichten. Met nog vijf minuten te 
gaan kreeg Lisanne bij 18-18 de kans om Valto weer op voorsprong te zetten met haar vrije bal. Deze kan ik 
bijna altijd al opschrijven en zo ook vandaag bleek dit weer een zekerheid. Aan de andere kant zag de 
leidsman echter even later een overtreding die in zijn ogen een strafworp waard was, waardoor de stand 
weer gelijk was. Frank werd in de aanval ingebracht op de plaats van Pieter en deed wat er van hem 
verwacht werd. Met twee doelpunten op rij gooide hij de wedstrijd in het slot en mocht Niels L. om 
administratieve redenen op zijn plaats de laatste minuten de verdediging op zich nemen om de overwinning 
naar veilige haven de loodsen. De 21-19 overwinning kwam niet meer in gevaar, waarmee Valto 2 met acht 
punten weer de aansluiting heeft gekregen met de top van de poule.  
Toen was het de beurt aan het vlaggenschip van Valto, waar Rob vandaag zijn schorsing had uit te zitten na 
de gele kaart die hij in Krommenie kreeg voor gehouden. Bart was hierdoor weer doorgeschoven naar het 
vlaggenschip en werd er weer met gewijzigde vakken aan de wedstrijd begonnen. DES moest hierdoor wel 
even over rekenen om te beslissen wie nou naar welke tegenstander zou gaan, maar bleken hier niet veel 
nadeel van te hebben. Zij wisten de scoren te openen vanaf de strafworpstip. Dit was de eerste van de 
zeven strafworpen die zij mee zouden krijgen. Tot 3-3 zou het gelijk op gaan, waarna de Delftse ploeg een 
gaatje van drie wist te maken met een beetje hulp van de man in het zwart. De vrije bal en de strafworp 
waren erg makkelijk gegeven, maar daar zette Valto zich gelukkig snel overheen. Niels en Bart wisten het 
gat weer te dichten, maar het zou toch tot de 25e minuut duren voor Valto door het doelpunt van Judith weer 
op gelijke hoogte kwam. Even later kreeg ook Valto zowaar een vrije bal mee en deze werd door Frank 
netjes afgerond, waarmee Valto weer op voorsprong kwam. Na de gelijkmaker uit weer een vrije bal voor 
DES wist Thom weer het thuispubliek te laten juichen. De run naar de kleedkamers was echter voor de 
gasten, die met hun zoveelste vrije bal en een velddoelpunt de ruststand op 9-10 zette.  
Dit is ongetwijfeld een bespreekpuntje geweest in de kleedkamer. DES had in het eerste deel de helft van de 
doelpunten mogen scoren uit dode spel momenten. Aan Valto de taak om deze in het tweede deel tot een 
minimum te beperken en zelf het initiatief te pakken. Dit leek te lukken toen Bart kort na rust Valto weer op 
gelijke hoogte bracht. DES gaf echter nog niet op en zou nog twee maal op voorsprong komen. Deze 
werden echter door Thom en Naomi rechtgezet, waarna Frank Valto met een wegtrekbal weer op 
voorsprong zette. DES zou dit weer egaliseren, maar in de volgende aanvallen leek Valto met drie 
doelpunten op rij de wedstrijd naar zich toe te trekken. Met een beetje hulp wisten de gasten uit een 
strafworp en een vrije bal weer de aansluiting te krijgen en niet veel later was de stand bij 16-16 weer gelijk. 
Met nog een kwartier te gaan was er al veel gebeurd in de 2e helft, maar er moest nog even flink aangepakt 
worden om de punten thuis te houden. In de volgende fase wist Valto de wedstrijd definitief naar zich toe te 
trekken door vier doelpunten op rij te maken. Met nog een kleine acht minuten op de klok was het nu zaak 
om het koppie erbij te houden en geen gekke dingen meer te doen. DES wist het verschil weer terug te 
brengen tot twee uit hun 6e strafworp en een kort kansje, maar Valto liet zich niet gek maken en bleef 
gewoon hun spel spelen. Het was uiteindelijk Frank die de wedstrijd drie minuten voor tijd wist te beslissen 
door het verschil weer naar drie te brengen, maar de gasten bleven een bittere strijd voeren om nog een 
punt uit het vuur te slepen. Dit leidde nog tot wat opschudding bij het Lierse publiek toen Thom door zijn 
tegenstander met een flinke duw gelanceerd werd, toen hij een weg rollende bal voor een DES speler wilde 
weg tikken. Hoewel Thom het wel even flink benauwd had kon hij “gewoon” verder lopen en de wedstrijd 
uitspelen. Marco maande de spelers kalm te blijven en zo werden de punten veilig gesteld in deze verhitte 
slotfase. De gasten zette uiteindelijk dezelfde eindstand als in de voorgaande wedstrijd op het bord en werd 
ook bij Valto 1 21-19 op het formulier gezet.  
Een belangrijke overwinning die mede door de onvoorwaardelijke steun van u tot stand kwam. Hopelijk krijgt 
deze  volgende week een vervolg. Eerst moet er echter in de kwartfinale voor de beker afgerekend worden 
met Velocitas in Leiderdorp, waar we ook weer op uw steun rekenen. Deze ploeg staat in de zaalcompetitie 
op de derde plaats in de 2e klasse, dus mogen we niet onderschatten.  De wedstrijd begint om 20:30 uur in 



De Bijblijver, 11 januari 2016 12 

sportcentrum “de Does” in Leiderdorp. Ik hoop wel dat Valto niet weer alle kruit verschiet in deze wedstrijd, 
want zaterdag wacht in RWA weer een pittige tegenstander waar de punten tegen gepakt moeten worden. 
Tot ziens langs de lijn, Arno van Leeuwen. 
 
Valto 3 – Albatros 4  

sponsor Martin Stolze 
Wat een tijd geleden dat ik iets van mij heb laten horen. Niet alleen van mij maar ook van ons; wij als het 
derde zijn niet zo ijverig met pennen. Dit zou natuurlijk te maken kunnen hebben met het feit dat er nog niet 
zo vaak gewonnen is. Maar of dat nu echt de reden is ...?  Eerlijk gezegd denk ik dat het laatste dat jullie van 
ons gelezen hebben nog in het veld seizoen was.  
Wat is er een hoop gebeurd in die tussentijd. Met hoogte- en misschien ook wel diepte-punten. Maar laten 
we vooral kijken naar wat 2015 voor het derde heeft gebracht. Dan zijn jullie meteen weer bij. Zoals bekend 
aan het eind van het vorige seizoen heeft Valto 3 zich gevoegd bij de selectie van Marco Swikker. Voor een 
hoop spelers uit het huidige derde een mooie uitdaging. De training werd intensiever, langer, zwaarder. 
Daarentegen zag je duidelijk bij ons allen dat wij heel erg hard groeiden.  
Begin van de zaal kreeg de selectie zijn echte uiterlijk. Alle dames en heren waren terug van blessures 
(behalve Ruben) en zodoende zagen wij in de zaal ons echte team.  ‘Ervaren rot’ papa Jan (jaja u leest het 
goed, Jeroen en Roos zijn trotse ouders geworden van Tygo in 2015) voert dit jonge team aan. Aan zijn zijde 
staan assistent kapiteins dubbel D (Dennis & Denise) samen met de onvermoeibare Stevie V en pitbull 
Willemse zijn dit de ‘oudere’ spelers in ons team.  Aangevuld met vier groene talentjes genaamd: Joyce 
Meijer: elke vrije bal is doelpunt, Manon van Geest: loopwonder en marathonwoman, Esmeetje Binnendijk: 
het kanon uit de Laan van Boekesteijn en Mandy Herbert: onze wolf in schaapskleding, lijkt heel mak totdat 
je haar tegenkomt op het veld. Dan mogen we natuurlijk onze Zweedse coach Chris ‘Witte’ van Staalduinsky, 
het tactische meesterbrein achter dit team niet vergeten. 
Op het veld kwamen wij erachter dat het spelletje ons nog niet lag, we bewogen te weinig, kwamen te weinig 
tot scoren, hadden niet het vermogen om de gaten dicht te lopen of tegenstander stuk te spelen. Maar in de 
zaal bleek dat we dit wel konden, de dames die zeer gegroeid zijn in het harder gooien en blijven lopen, de 
mannen in het afronden en in functie spelen voor de dames. Steeds meer in de voorbereiding leek het erop 
dat we een echt team werden waarmee rekening gehouden moest worden in de competitie.  
In de competitie bleken Dennis en Denise ware schutterskanonnen, Jeroen onklopbaar onder de paal en de 
talentjes bleven zichzelf bewijzen met elke week wel een doelpunt of twee. Helaas blijken wedstrijden niet 
alleen aanvallend gewonnen te worden. De eerste helft van de zaal kregen wij veel tegendoelpunten door 
persoonlijke fouten. Onvermijdelijk met zo’n jong team tegen de oude garde. Dat zij hier snel leren bleek wel 
toen deze fouten al snel niet meer gemaakt werden. Aan het eind van de eerste helft moesten wij helaas wel 
onze spreekwoordelijke wonden likken, twee maal winst en drie maal verlies maakt ons de nummer vijf in 
deze competitie. 
Dan de wedstrijd van zaterdag, een nog onbekende tegenstander Albatros 4 stond ons te wachten in een 
thuiswedstrijd. Een wedstrijd die we konden winnen gezien de statistieken van de competitie. We begonnen 
de eerste helft niet heel best en wisten redelijk ongeschonden de rust te bereiken met een 6-6  stand. In de 
tweede helft ontspon zich geen vermakelijke wedstrijd, er werd slordig gespeeld door beide ploegen met 
pressie vanuit de verdediging en op de rebound, veel aanvallen strandden met één of zelfs geen schot.  Wij 
waren helaas zelf niet bij machte het tij te keren bleek wel na 10 minuten in de tweede helft, waarin wij pas 
twee maal gescoord hadden en Albatros deelde in de malaise. Gelukkig hadden wij genoeg wissels op de 
bank en konden 10 minuten voor tijd Esmee en Mandy ingebracht worden en de laatste zeven minuten kon 
Twan nog proberen het tij te keren. Dit mocht helaas niet baten, we verloren. 8-12 was de uitslag van een 
wedstrijd waarin het derde geen vuist kon maken en de korf niet gemakkelijk vond. Maar niet getreurd: The 
game isn’t over until the fat lady sings. Wij komen hiervan zeker beter hiervan terug! Helaas hebben wij 
aansluiting met de bovenste plaatsen verloren en moeten wij duidelijk omlaag kijken en voorkomen dat we in 
de degradatiezone terecht komen.  
Zelf twijfel ik er niet aan dat wij ons handhaven! Het spel wordt iedere week beter, al zien we dat niet altijd in 
de uitslag. Als wij allen de zin, de drive, de inzet en de motivatie laten zien die we eerder hebben geëtaleerd 
dan komen de punten weer vanzelf! Ik heb er in ieder geval weer zin in! Laten we van 2016 een top jaar 
maken.  
Lezers,  ik wens jullie een voorspoedig en korfballend 2016 toe en hopelijk zien we jullie onze eerst 
komende thuiswedstrijd weer, zaterdag 16 januari om 13.50 tegen de koploper Fortis.  
Met korfballende groet, Michiel 
 
 
ODO 4 – Valto 4 
VALTO 4 speelde afgelopen zaterdag  uit tegen ODO 4. In de poule staat ODO in de middenmoot en draait 
VALTO bovenin mee, dit betekende dat er op papier zeker gewonnen moest worden. Van te voren was 
besproken niet mee te gaan in het tempo van deze toch ‘iets’ wat oudere ploeg.  
De wedstrijd begon goed, binnen 2 minuten stond er 0-2 op het scorebord, mede dankzij Roos. Er zaten 
zeker goede aanvallen tussen waarin er dynamisch spel werd gespeeld en ODO ons steeds moeilijker bij 
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kon houden. Wel lieten we ons soms verleiden om toch in hun tempo mee te gaan. Dit alles resulteerde in 
een ruststand van 4 punten verschil in het voordeel van VALTO: 4-8.  
Conclusie in de rust: we moesten dit makkelijk gaan winnen, want de conditie van ODO was een stuk 
minder. Hierbij moesten we het geduld blijven opbrengen om goede aanvallen op te blijven zetten en niet 
voor het eerste beste schot te gaan.  
In de tweede helft viel er 1 doelpuntje minder aan de kant van VALTO en scoorde ODO er ook 7. Veel van 
de doelpunten kwamen voort uit strafworpen. Resultaat: weer 2 punten binnengesleept door VALTO 4, met 
een mooie 11-15 overwinning. Daarbij is het gunstig dat ons medekoplopers, GKV en Paal Centraal, gelijk 
hebben gespeeld tegen elkaar. Hierdoor staat VALTO 4 nu met 1 punt los bovenaan de poule.  
Komende zaterdag staat er dus een belangrijke wedstrijd tegen Paal Centraal 2 in de planning, thuis om 
17.00 uur. Tot dan! 
Groetjes VALTO 4 
 
Rohda A1 - Valto A1 

Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Afgelopen zaterdag was het voor de A1 na een korte winterstop, die weken leek te duren, eindelijk weer zo 
ver. De competitie werd hervat met de laatste wedstrijd van de heenronde. De 4e uitwedstrijd dit seizoen, 
wat betekent dat we straks nog 4 thuiswedstrijden hebben van de laatste 7 wedstrijden. Dit keer mochten we 
naar Amsterdam, naar Rohda. Mooie hal, goede club. Maar de A1 van Rohda zit niet in de poule waar het 
thuishoort... Rohda staat onderaan in de overgangsklasse met 0 punten en verliest eigenlijk elke wedstrijd 
flink. Maar daar kan vaak ook een gevaar schuilen. En het was misschien maar goed dat Valto A1 even met 
2-0 achterkwam. Dat maakte de ploeg wakker en liet de ploeg beseffen dat deze tegenstander dan wel 
minder kon zijn, maar op cruise control zouden we de overwinning hier niet binnen halen. En dus ging de A1 
even volle bak. Dat leidde tot een nieuwe tussenstand van 2-11 (!). A1 maakte na rust meteen nog 2 treffers 
en dat maakte de serie doelpunten tot 13! Uiteindelijk werd het dus een saaie makkelijke overwinning, die 
door de scheidsrechter niet te ruim werd gemaakt. Hij vond dat bij een oneerlijk opgaande wedstrijd de 
regels maar iets aangepast moesten worden in het voordeel van de verliezende club. Echter deed het er 
toch niet meer toe, Valto A1 liep ruim over Rohda heen en won uiteindelijk in de allerlaatste seconde met 5-
20. Subliem verdedigd, degelijk aangevallen en nu op naar de komende wedstrijden tegen de directe 
concurrenten voor de 3e plek. Blauw-wit uit, waar we nog een appeltje mee te schillen hebben, Weidevogels 
thuis en Meervogels thuis zijn de komende (belangrijke) wedstrijden van de A1. We staan er gelukkig goed 
voor, met 8 punten na de eerste seizoenshelft. Op naar lijfsbehoud waarmee we definitief het spelen met 
schotklok volgend seizoen veilig stellen. Dit wordt namelijk volgend seizoen ingevoerd bij de A-
overgangsklasse. Tot volgende week, als de A1 dus weer naar Amsterdam uitrukt! 
De A1 
 
Valto B1 – Nieuwerkerk B1 

Sponsors: Joop Montage, Groen en Bloem, Triple consultancy 
Afgelopen zaterdag moest de B1 om 12:30 aantreden tegen Nieuwerkerk B1. In de aanval begonnen 
Maaike, Lisette, Bas en Max en in de verdediging begonnen Vera, Sheila, Martijn en Luca. Simon en Rick 
mochten eventjes langs de kant blijven, maar kwamen er na het doelpunt van Maaike in voor Bas en Luca. 
Dit had als reden dat Kevin, Rick tegen een bepaalde speler wilde laten spelen. In het eerste kwartier werd 
er om en om gescoord door de ploegen. Daarna viel het een tijdje stil. We gingen de rust in met 6-7. We 
konden goed bij blijven, de ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. Helaas werd de wedstrijd toch met 1 
doelpunt verschil verloren, met 13-14. Zonde, een gelijkspel had verdiend geweest. Volgende week spelen 
we een thuiswedstrijd tegen Fortuna B1 om 12:40, tot dan! 
Groetjes de B1 
 
Valto B3 
Afgelopen zaterdag heeft Valto B3 uit tegen Avanti B7 gespeeld. Het eerste doelpunt werd gemaakt door 
Avanti, maar hierna scoorde Jimmy van onder de afvang en werd het 1-1. Door een korte kans van Floris 
werd het 1-2. Na een mooie doorloop van Amber en een afstandsschot van Romy stonden we met 1-4 voor, 
maar hierna scoorde ook Avanti een punt en stond het in de rust 2-4. Na de rust scoorde Avanti er nog een 
en stond het 3-4. Nadat Floris nog twee mooie afstandsschoten scoorde, scoorde Avanti ook nog een keer 
en hadden we uiteindelijk met 4-6 gewonnen. 
Groetjes de B3 
 
Valto C1-Korbis C1 
We moesten deze zaterdag uit tegen Korbis C1 spelen. We hadden goede moed, want we hadden dinsdag 
en donderdag hard getraind en we gingen ertegenaan. Korbis C1 stond een-na-laatste met 1 punt en wij 
stonden laatste met 0 punten. We zouden een-na-laatste staan als we wonnen dus dat was extra motivatie 
om te winnen. Onze eigen coaches Laurens en Ron konden er niet bij zijn dus was Petra onze coach. Ook 
gingen Koert en Elise van de D1 mee als reserves. De wedstrijd begon, maar we kwamen eerst 1-0 achter. 
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Daarna scoorde Julia de 1-1 en Wouter doormiddel van een strafworp 1-2. Korbis kwam daarna terug met 
twee doelpunten en toen stonden we 3-2. Bas scoorde toen weer een goal en daardoor werd het 3-3. Korbis 
scoorde een goal, waarna JP een afstandsschot scoorde en we weer gelijk stonden. Korbis scoorde, en toen 
scoorde Bas en JP, waardoor de stand 5-6 werd. Korbis scoorde nog 2 goals voor de rust, waardoor we 
rustten met een 7-6 achterstand. Na de rust begonnen we niet heel goed, want Korbis liep uit naar 10-6. We 
konden wel terugkomen want Bas scoorde een afstandsschot, Tessa scoorde een wegtrekbal, Liz maakte 
de 10-9, en Wouter maakte de 10-10 doormiddel van een strafworp. Korbis scoorde 2 goals waardoor we 2 
punten achterstonden. Wouter maakte nog een goal door een omdraaibal en toen zat de wedstrijd erop. Het 
was erg jammer dat we weer verloren hebben. We staan nu nog steeds onderaan met 0 punten, maar we 
hopen dat daar volgende week tegen KOAG verandering in komt. 
Koert en Elise bedankt voor reserve zijn en Petra bedankt voor het coachen. 
Groetjes,  
Luca Hagemans  
 
Valto C2 - VEO C2 

sponsors: Vijverberg fietsen& van Geest planten 
Onze eerste wedstrijd van 2016 was tegen VEO C2. Helaas deze wedstrijd zonder Jordi en Amber, maar 
gelukkig hadden we goede vervanging gevonden in Daan, Romy en Annelie. Met de coaches Mandy en 
Pieter (helaas zonder Martin) begonnen we de wedstrijd. Wat was het een spannende wedstrijd. We waren 
goed aan elkaar gewaagd en de stand was elke keer weer gelijk getrokken. We hadden veel balbezit, maar 
misten helaas veel kansen. Gelukkig lukten het Roos, Tessa en Julia wel om te scoren en zij zorgden voor 
de eerste 4 punten. VEO had minder balbezit, maar wisten elke keer wel te scoren. In de 2e helft bleef de 
stand lang in het voordeel van VEO met 4-6, zo wilden we de wedstrijd natuurlijk niet eindigen. Gelukkig 
lukten het ons door hard werken in de laatste deel van de wedstrijd om de stand gelijk te maken in 6-6, 
waarbij Kim en Julia scoorden! Het was een spannende en sportieve wedstrijd. Daan, Romy en Annelie 
bedankt voor het meespelen! En Niels je was een top scheidsrechter, bedankt! 
 
 
Valto D1. 
Op zaterdag 9 januari speelde we thuis tegen Ondo D1. We waren erg aan elkaar gewaagd. In de eerste 
helft stonden we de eerste tien minuten 1-6 achter, maar daarna kwamen we al snel terug met een stand 
van 7-8 tot de rust. In de rust hebben we even wat bij gepraat en daarna gingen we weer met volle moed het 
veld op. Het was hartstikke spannend in de tweede helft. Er werd weer veel gescoord. Maar jammer genoeg 
hadden we toch met 10-13 verloren. 
Groetjes Romeo Kortekaas 
 
Valto D3 - Weidevogels D1 
We moesten tegen Weidevogels spelen. Zij stonden 2e in de poule en wij 3e. Het zou dus niet eenvoudig 
worden om van ze te winnen. Helaas was Jens ziek, gelukkig wilde Laura wel bij ons invallen. Ook Niels viel 
bij ons in. We begonnen de wedstrijd. Het lukte de eerste aanval niet op te scoren maar Valto liet er wel 1 
door. Na de vakwissel wist Weidevogels nog een keer te scoren en stonden we 0-2 achter. Maar toen kwam 
Valto op dreef. Ilse scoorde en daarna scoorden Lisa en Daan er ook allebei 2. Ook Weidevogels scoorde 
en zo werd de ruststand 5-3. Na de rust scoorde Bas nog een keer voor Valto. Helaas scoorde Weidevogels 
nog 4x in deze helft en werd de uitslag 6-7 voor Weidevogels. Dat was echt wel flink balen... Hadden we zo 
goed gespeeld en verloren we toch nog de wedstrijd. Het leek wel of we de laatste 12,5 minuut in paniek 
raakte omdat Weidevogels steeds dichterbij kwam waardoor we onnodig ballen kwijt raakten en we niet 
meer aan scoren toekwamen. Volgende week spelen we tegen Fortuna. De vorige keer wonnen we daar 
met 6-0 van. Zij hebben in de zaal nog geen wedstrijd gewonnen. Zaterdag gaan we proberen om de uitslag 
van vorige wedstrijd tegen Fortuna te verbeteren!!! 
 
Excelsior D1 – Valto D4 
De eerste wedstrijd na de kerstvakantie is meestal niet geweldig. Met het kerstdiner nog in de maag en het 
oliebollenvet in de benen wil korfballen meestal niet echt lukken. Gelukkig had de D4 vorige week al weer 
lekker warm kunnen draaien op het Beachkorfbaltoernooi in Rijswijk. Er kon dus scherp gestart worden aan 
de wedstrijd tegen Excelsior D1. Helaas zonder Joah, en vrijdag werd Stan ook nog ziek. Gelukkig was Daan 
B bereid ons team te komen versterken. De wedstrijd begon en na een paar minuten viel het eerste doelpunt 
aan onze kant binnen door Sven. Nu wil ik best alle doelpunten en doelpuntenmakers voor u opsommen, 
maar dan zou dit stukje een boekwerk worden. Het werd namelijk een slachtpartij, waarbij Valto het 
vlijmscherpe mes was en Excelsior het stukje vlees. Met rust stond het 0-10, na drie doelpunten van Sven, 
een echte Justin-klassieker, een snelle doorbraak van Indy, een hattrick van Jordan, een afstandsknaller van 
Mink en een slimme rebound van de kleine Tim (die meester was in de paalzone). In de rust werd er een 
doelstelling bedacht door de spelers; bij 20 doelpunten verschil zouden de coaches trakteren. Dat begon wat 
moeizaam in de tweede helft, maar nadat ook Marleen voor een doelpunt tekende, en er vervolgens meteen 
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nog eentje maakte, was de doelpuntenmachine weer op vol vermogen. Pas na de hattrick van Daan (0-17) 
wist Excelsior ook eindelijk het gat in de korf te vinden. Meteen kwamen daar twee doelpunten van Tim 
tegenover en schoot Daan de D4 regelrecht naar de zakjes chips en snoep door nogmaals een hattrick te 
maken. Het slotakkoord was voor Excelsior die vlak voor het eindsignaal nog de 2-22 wisten te maken. 
Gelukkig was de traktatie op dat moment al veilig. Om de doelpuntenmakers nog even snel op een rijtje te 
zetten: Daan (6), Sven (4), Jordan (3), Tim (3), Justin (2), Marleen (2), Indy (1), Mink (1), Dione (maar die 
werd tot iedereens spijt afgekeurd). Naast de lekkere chips en snoepjes was dit voornamelijk een hele 
lekkere start van het nieuwe jaar. Valto D4 heeft de achtervolging ingezet op koploper Meervogels D2, en 
met deze doelpuntenmachine in werking is geen tegenstander veilig! Op naar de volgende wedstrijd! 
 Valto D4 
 
ONDO D4- Valto D5 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen ONDO D4. Marit dacht van tevoren dat we gingen winnen. Onze 
coach vertelde dat Mette’s moeder ging tellen hoeveel kansen we hadden. Toen begon de wedstrijd. Na 
ongeveer 2 minuten scoorde Mette de 0-1. Toen wisselde we van kant. De tegenpartij scoorde en het was 1-
1. Er waren een paar kansen, maar toen scoorde ik! Niet veel later scoorde Nova de 1-3. En het was rust. 
Onze coach vertelde dat we 35 doelpogingen hadden gehad, daarvan hebben we er 3 gescoord. De rust 
was voorbij en de tegenpartij scoorde weer. Een tijdje later scoorde Marit, maar dit doelpunt telde niet want 
het was verdedigd. Een tijdje later scoorde Mette. Het stond 2-4. De tegenpartij scoorde nog een keer en het 
was spannend. Toen scoorde Mette nog een keer. We wisselden van kant. En ik scoorde… helaas 
verdedigd. Gelukkig schoot ik nog een keer, raak! Uiteindelijk hebben we 3-6 gewonnen! 
Groetjes Anouk  
 
Top E1 – Valto E1 
Na een moeizaam eerste zaalseizoen in een (te) zware poule, is de E1 voor het tweede zaalseizoen in een 
nieuwe poule terecht gekomen. 
En dat bleek een goede keuze want wat een leuke wedstrijd was het gisteren meteen alweer! 
Een gelijkwaardige tegenstander met net als Valto een mengeling aan eerstejaars en tweedejaars spelers 
en een gelijkwaardig spelletje. 
Het baltempo lag flink hoog, er werd sterk verdedigd en aanvallend werd er ook lekker gespeeld. 
Het werd 1-0 voor Top, 2-0 voor Top, 2-1, 2-2, 2-3, jawel, Valto staat voor. 
Het vertrouwen groeide en groeide tijdens de wedstrijd; ‘’hé, kunnen we weer winnen?!’’ 
Het werd 3-3, maar daarop 3-4, 3-5, 3-6 voor Valto waarop één van de spelers (we noemen even geen 
namen) tijdens de wedstrijd vroeg: ‘’Hé, kunnen we nu ook weer kampioen worden…J?!” 
Maar toen.. nog 7 minuten en Top begon aan een inhaalrace; 4-6, 5-6, en 2 minuten voor tijd 6-6. 
Billen knijpend zaten de supporters op de bank en coach Marco riep maar langs de kant; rustig, rustig! 
Gelukkig.. het fluitsignaal. Een gelijkspel daar bleef het bij. 
Winnen had gekund maar een gelijk spel, ook mooi. 
Het was een super leuke, spannende wedstrijd en blije kids; helemaal goed! 
  
Groetjes, 
Chantal en Renske 
 
Valto E4 - ONDO E5 
We waren er weer met z’n allen.  we hadden een paar weken pauze gehad dus we waren niet te houden. 
We wilde zo graag weer punten halen. We gingen gelijk sterk van start, maar helaas gingen ze niet makkelijk 
die korf in. We bleven proberen en eindelijk lukte het. We scoorde er gelijk 3. Maar wat nu ineens scoorde 
ONDO er 2.    Stand :3-2. Maar gelukkig konden wij er nog 2 inschieten voor de rust.  
Na de rust gingen we lekker door en scoorde we tot we 8 - 2 voor stonden. Toen maakt ONDO er weer een 
dus 8 - 3.  
Nu leek het ineens weer of de ballen er niet in paste. We bleven schieten, maar ze wilde niet. Tot we er 
gelukkig weer een in kregen en binnen een minuut nog een. Een sportieve  leuke pot en met 12 - 3 
gewonnen.  
Wat hebben we weer ons best gedaan.  
En als kers op de taart mochten we die middag ook nog eens team van de week zijn samen met E5. Omdat 
we dus toch in de sporthal waren gingen wij gelijk even onze coach Petra aanmoedigen die ook aan het 
korfballen was.  Na het aanmoedigen mochten we de loten verkopen. En tijdens de wedstrijd elke keer als 
Valto 1 scoorde hebben we de sporthal laten schudden. Het was erg leuk en het 1e won ook nog. Ik denk 
dat dit ook een beetje kwam doordat wij zo goed hebben aangemoedigd. 
 
Groetjes Sven van Dijk. 
 



De Bijblijver, 11 januari 2016 16 

Phoenix E4 – Valto E5 
Vandaag gingen Leonie en ik mee om te coachen. Coach Erik is net papa geworden en bleef de ochtend bij 
zijn net geboren dochter Eva. Namens het hele team wensen wij Erik, Marloes, Lucas en Anne heel veel 
geluk met de nieuwe aanwinst! 
We waren in nieuwe poule geplaatst dus dat biedt mogelijkheden. We gingen vol goede moed richting 
Zoetermeer. Maar het verslag van de wedstrijd doet Tristan: 
 
Vandaag was Isabel jarig dus ging niet mee, gelukkig viel Isa in. Het was goed dat zij  mee was want ze wist 
gelijk te scoren maar ook Iris en Daan scoorden. We hadden al 5 doelpunten toen Phoenix de eerste 
scoorde. Dus de stand was 1-5. Toen het rust was was de stand 2-6. Dus dat ging goed! Er hadden nu drie 
verschillende mensen gescoord, maar de coaches gaven ons de opdracht om te proberen iedereen te laten 
scoren. Na de rust scoorde ik . Toen moest Lucas nog scoren, dus gaven we de meeste ballen aan Lucas. 
Dat lukte hem, dus iedereen had gescoord jippie! de uiteindelijke uitslag was 3-11. We hadden dus de eerste 
wedstrijd van deze poule gewonnen!!! Ook de strafworpen hadden we gewonnen, met 0-4!!  
 
Groetjes, Tristan  
 
Het team heeft inderdaad heel goed samengewerkt.  
Isa heel erg bedankt voor het invallen. 
 
Groetjes, Helma 
 
Valto E8 
Geen bal!!  De wedstrijd moest om 9.15 uur beginnen, maar dat werd tien minuten later, want........er was 
geen bal!!!  Nadat er een bal geregeld was door de scheidsrechter konden we beginnen. Het werd een leuke 
en goed gespeelde wedstrijd voor Valto.  Met een eindstand van 3-1, die verdiend was!!! Al snel stond Valto 
0-1 achter, wat Valto gelijk op scherp zette. Mede door het goede uithoudingsvermogen en het goede 
aanval- en verdedigingswerk scoorde Valto de laatste tien minuten 3 goals; Dieuwertje de 1-1, Rosann de 2-
1 en Demi tot slot in de laatste minuut de 3-1. Super meiden en dat ook nog eens zonder wissels! Knap 
werk, hou dit vast!!! 

 
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!  
 
 
Oproep sponsorcommissie: 
De sponsorcommissie roept een ieder op, deze bijzondere nominatie van een van onze sponsoren te 
steunen en daarmee iets terug te doen naar onze sponsoren die van groot belang zijn om onze vereniging 
daarinen de te houden. Dus stem deze week (voor 16 januari)! 
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Bij onderstaande advertentie ter oproep van deze actie willen we graag aanmerken dat bij navraag is 
gebleken dat er wel degelijk service kosten verbonden zijn aan deze stemactie zijnde 25 cnt. 
 
gr Michiel 
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Rest programma 
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