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Het fysieke hart van de vereniging 
Afgelopen week ben ik even op bezoek gegaan in Houten, bij de Expo aldaar, voor de "Dag van de 
sportaccommodatie". Dit is een beurs die eenmaal per jaar wordt georganiseerd en volledig in het teken 
staat van kantines, velden en alles wat daar mee te maken heeft. Dat een groot deel van de standhouders 
met name (kunst)gras en gerelateerde zaken verkoopt, maakte niet zoveel uit. Genoeg andere aanbieders 
met prachtige ideeën voor de verrijking van een sportcomplex. 
 
Die producten en diensten zijn voor mij een bron van inspiratie. Het zijn vaak innovaties die waarde kunnen 
toevoegen, zowel aan de sport als aan alle zaken er omheen. Eigenlijk gewoon aan de hele beleving van (in 
ons geval) korfbal. Al die ideeën heb ik goed bekeken, besproken en opgeslagen. Want direct aanschaffen 
of doorvoeren, dat gaat niet. Maar het geeft wel houvast aan sommige plannen en dromen die we hebben. 
Wat de organisatie goed heeft gedaan, was de mogelijkheid om presentaties te volgen, waarvan ik er een 
aantal heb bijgewoond. Zo was er één over duurzaamheid en de kansen voor de sport, iets waarmee wij al 
flink bezig zijn en dus een leuke bevestiging van ons beleid. 
 
Daarna was er een interessant verhaal over het sluiten van partnerships in binnensportaccommodaties. 
Over hoe typische binnensportverenigingen zelf veel meer kunnen doen ten voordele van hun club. Ook stof 
tot nadenken voor een semi-binnensport als korfbal. Tenslotte was er nog een sessie over bewegen in een 
netwerk van voorzieningen. Een bijzonder inspirerend verhaal over multidisciplinaire sporters, hun succes en 
een hele andere manier van tegen sport aankijken dan we gewend zijn. En waar de sportaccommodatie een 
rol in kan spelen. 
 
Kortom, genoeg stof tot nadenken. Maar tegelijkertijd er óók bij bedenken dat we al een prachtige 
accommodatie hebben. Twee mooie velden, een mooi scorebord, prima materiaal, een gezellige kantine die 
we twee jaar geleden hebben uitgebreid met nóg meer faciliteiten en dat alles dicht bij het centrum van ons 
dorp. Iets om trots op te zijn, iets om te koesteren. Gelukkig heeft het toenmalige bestuur dat bij de 
verhuizing eind negentiger jaren ook ingezien. 
 
Laten we er dan ook zuinig op zijn. Op het materiaal, op de velden, op de kantine. Als we rommel maken 
dan ruimen we dat op, we maken onze Villa wekelijks schoon en zo nu en dan voegen we iets toe. Iets van 
waarde, waar iedereen wat aan heeft. Van jong tot oud. Van speler tot supporter. Van lid tot bezoeker. Houd 
de komende weken onze Facebookpagina in de gaten (val.to/facebook). We laten jullie daar de komende tijd 
een aantal zaken zien waar veel vrijwilligers de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. En uiteraard 
kunnen jullie ze zien bij de start van de tweede helft van het veldseizoen. Ik heb er nu al zin in. Laat die 
zomer maar komen! 
      
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas  



De Bijblijver, 14 maart 2016 2 

Uitslagen 12 maart 2016 
DES 1 VALTO 1 17 - 16 
DES 2 VALTO 2 13 - 25 
Albatros 4 VALTO 3 14 - 14 
VALTO 5 GKV 3 25 - 11 
VALTO 4 ODO 4 19 -   7 
De Meervogels 6 VALTO 7 14 -   6 
VALTO A1 Rohda A1 30 -   7 
Refleks A3 VALTO A2 11 - 14 
VALTO B2 Phoenix B1 4 - 10 
VALTO B3 Avanti B7 6 -   1 
VALTO C1 Korbis C1 6 -   5 
VEO C2 VALTO C2 7 -   8 
ONDO D1 VALTO D1 14 -   8 
VALTO D4 Excelsior D1 7 -   4 
VALTO E2 Avanti E1 14 -   6 
VALTO E1 TOP / Quoratio E1 15 - 12 
Avanti E3 VALTO E3 14 -   3 
ONDO E6 VALTO E6 2 - 22 
VALTO E7 De Meervogels E4 12 - 10 
Avanti E9 VALTO E8 1 -   6 
Refleks F1 VALTO F2 12 -   8 

 

 
 
 
 
Oefenprogramma Zaterdag 26 maart 2016 
16:30 VALTO 1 - Sporting Trigon 1 De Zwet veld 1 (40*20) Rick Voskamp 

15:15 VALTO 2 - Sporting Trigon 2 De Zwet veld 1 (40*20) Pierre v Venetiën 

14:00 VALTO 3 - ODO 3 De Zwet veld 1 (40*20)  
14:15 VALTO 4 - KVS / Maritiem 6 De Zwet veld 2 (40*20)  
16:30 Des 5 - VALTO 5 Biesland   
16:45 VALTO 6 - KVS / Maritiem 7 De Zwet veld 2 (40*20)  
15:30 VALTO 7 - ONDO 6 De Zwet veld 2 (40*20)  
13:00 VALTO 8 - KVS / Maritiem 8 De Zwet veld 2 (40*20)  
13:00 KVS / Maritiem A1 - VALTO A1 Cas v Dijkpark   
12:00 KVS / Maritiem A3 - VALTO A2 Cas v Dijkpark   
13:00 VALTO B1 - KVS / Maritiem B1 De Zwet veld 1 (40*20) Thom Voskamp 

11:00 VALTO B2 - KVS / Maritiem B3 De Zwet veld 2 (40*20)  
12:00 VALTO B3 - ODO B2 De Zwet veld 2 (40*20)  
12:00 VALTO C1 - Fortuna / Delta Logistiek C2 De Zwet veld 1 (40*20)  
10:00 VALTO C2 - KVS / Maritiem C2 De Zwet veld 2 (40*20)  
09:00 VALTO C3 - KVS / Maritiem C3 De Zwet veld 2 (40*20)  
10:00 Avanti D1 - VALTO D1 De Groene Wijdte   
11:00 KVS / Maritiem D2 - VALTO D2 Cas van Dijkpark   
10:00 KVS / Maritiem D3 - VALTO D3 Cas van Dijkpark   
09:30 GKV D2 - VALTO D4 Bezuidenhoutseweg   
11:00 Excelsior D1 - VALTO D5 Biesland   
10:00 VALTO E1 - KVS / Maritiem E1 De Zwet veld 1a (24*12)  
09:00 VALTO E2 - KVS / Maritiem E2 De Zwet veld 1a (24*12)  
09:00 VALTO E3 - KVS / Maritiem E3 De Zwet veld 1b (24*12)  
10:00 VALTO E4 - KVS / Maritiem E4 De Zwet veld 1b (24*12)  
11:00 VALTO E5 - KVS / Maritiem E5 De Zwet veld 1a (24*12)  
11:00 VALTO E6 - ODO E3 De Zwet veld 1b (24*12)  
11:00 VALTO E7 - ODO E4 De Zwet veld 1c (24*12)  
09:00 VALTO E8 - ODO E5 De Zwet veld 1c (24*12)  
11:00 KVS / Maritiem F1 - VALTO F1 Cas van Dijkpark   
10:00 KVS / Maritiem F2 - VALTO F2 Cas van Dijkpark   
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Dinsdag 29 maart 2016 
20:45 Phoenix 1 - VALTO 1 Van Doornenplantsoen 

19:30 Phoenix 2 - VALTO 2 Van Doornenplantsoen 

19:30 RWA A1 - VALTO A1 Landweg 

 
 
	

Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde in haar laatste wedstrijd tegen DES uit Delft, een spannende seizoen afsluiter die twee kanten op kon 
vallen vooraf. In een gelijkopgaande wedstrijd werd duidelijk dat VALTO een moeilijke wedstrijd voor de boeg had. 
Helaas kon het 1e niet doordrukken en was het de Delftse ploeg die met 17-16 aan het langste eind trok. 
VALTO 2 speelde voorafgaand aan het 1e en de twee reserve teams wilden er een mooie avond van maken 
voorafgaand aan de finale. In Delft was het VALTO die duidelijk de bovenliggende partij was, waardoor er met 13-25 
gewonnen kon worden! Een mooie en verdiende uitslag. 
VALTO 3 speelde tegen Albatros uit Zwijndrecht, een wedstrijd die vorige keer door Albatros gewonnen werd met 14-17. 
VALTO 3 heeft het moeilijk gehad op zoek naar handhaving maar door de laatste wedstrijden goede resultaten neer te 
zetten, heeft het zich veilig weten te spelen. Tegen Albatros werd in de laatste minuut 14-14 gelijk gespeeld, een stevige 
afsluiter van het seizoen. 
VALTO 4 verloor vorige week haar kampioenswedstrijd tegen GKV 4 in een niet zo sportieve wedstrijd. Door het 
onrechtmatig inzetten van een speler uit een hoger team, heeft de Haagse formatie een schikkingsvoorstel gekregen, 
inclusief punten in mindering. Bij winst tegen ODO zou het 4e dan ook kampioen worden, dat moest deze week gaan 
lukken. Met een winst van 19-7 lukte het dit weekend gewoon wel en werd het 4e toch kampioen, gefeliciteerd! 
VALTO 5 speelde als enige ploeg deze zaterdag in hal 1, een zogezegd mainstage voor de wedstrijd tegen GKV. Waar 
het vorige wedstrijd nog stroef ging, was het dit weekend een stuk makkelijker. VALTO 5 was op dreef en scoorde er 
maar liefst 25, tegen 11 van GKV. 
VALTO 6 was vrij. 
VALTO 7 speelde uit tegen Meervogels en wilde het zaalseizoen goed afsluiten, ondanks was personeels problemen. 
Helaas bleek het in Zoetermeer niet te gaan lukken en werd er met 14-6 verloren. 
VALTO 8 was vrij. 
VALTO A1 beloofde een makkelijke wedstrijd te krijgen tegen Rohda A1, de Amsterdamse ploeg. Waar in Amsterdam 
met 20-5 werd gewonnen, was het in De Lier een stuk scherper op de afronding, ook al verloor het soms de 
concentratie. Met maar liefst 30 doelpunten was Rohda niet opgewassen en scoorde het maar 7 goals. Dit betekent dat 
VALTO A1 een meer dan goede afsluiting heeft gemaakt van het zaalseizoen, door in de overgangsklasse als 3e te 
eindigen, met 2 winstpartijen op koploper Groen-Geel. 
VALTO A2 moest In Rijswijk spelen tegen Refleks, in een sterke wedstrijd in de Lier werd al met 17-14 gewonnen, die 
lijn moest doorgezet worden. VALTO bleek een stuk sterker dan Refleks en met goed korfbal	werd de ploeg opzij gezet 
en werd er gewonnen met 11-14! Uiteindelijk zal de A2 op plek 6 of 5 eindigen, een goed resultaat als er naar de gehele 
competitie wordt gekeken. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. Uit werd er met 8-3 van deze ploeg verloren. Het begin was voor VALTO, 
want die opende de score en kwam op een 1-0 voorsprong, daarna nam Phoenix het initiatief over en liep al snel uit naar 
een voorsprong van enkele doelpunten. VALTO wist de kansen wel te creëren,	maar niet te verzilveren met een 
doelpunt. Phoenix had daar duidelijk minder moeite mee en zo eindigde de wedstrijd in een 4-10 eindstand. Hiermee 
eindigt de B2 op de laatste plek met vier punten. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B7. Uit werd er met 4-6 gewonnen en gezien de stand moest het dit keer ook 
zeker mogelijk zijn om de punten binnen te halen. En dat bleek ook wel, want VALTO was duidelijk de betere ploeg. 
Vooral verdedigend werd er weinig weg gegeven, waardoor Avanti maar moeilijk tot scoren kwam. Uiteindelijk een 
verdiende overwinning: 6-1. Hiermee eindig de B3 op een keurige tweede plek in de poule met 16 punten. 
VALTO C1 speelde thuis tegen Korbis C1. Uit werd er met 12-11 verloren. Qua stand was er voor de C1 niks meer te 
halen, maar uiteraard wilde de C1 dit moeilijke zaalseizoen wel met een overwinning afsluiten. Er werd een prima pot 
neergezet, waarbij de stand de hele wedstrijd gelijk op ging. Aan beide kanten weinig doelpunten, maar gelukkig voor 
VALTO wist ze er één meer te scoren dan de tegenstander en zo werd er met 6-5 gewonnen. Hiermee eindigt de C1 op 
de laatste plek met vijf punten. 
VALTO C2 speelde uit tegen VEO C2. VEO staat op de laatste plek en VALTO op de derde plek, maar thuis werd er wel 
gelijk gespeeld tegen deze ploeg, 6-6. Ook dit keer had de C2 haar handen vol aan VEO en viel het niet mee om een 
gaatje te slaan. Er werd in een doelpuntrijke wedstrijd uiteindelijk met één punt verschil gewonnen, 7-8. VALTO C2 
eindigt hiermee op de derde plek met 16 punten. 
VALTO D1 speelde uit tegen ONDO D1. Thuis kon VALTO lang partij geven en werd er uiteindelijk met 10-13 verloren. 
Voor ONDO, die onlangs nog de Zuidholland cup won, stond er een ticket voor het NK op het spel, dus die hadden nog 
iets om voor te spelen. VALTO gaf het natuurlijk niet cadeau, maar echt spannend werd het niet. Er werd met 14-8 
verloren. VALTO D1 eindigt hiermee op een 5e plek met zeven punten. 
VALTO D4 speelde thuis tegen Excelsior D1. Uit werd er met maar liefst 2-22 gewonnen. Dit keer ging de stand wat 
meer gelijk op en stond er aan het eind geen monsterscore op het scorebord, maar een keurige 7-4 overwinning. 
Hiermee eindigt de D4 op een keurige tweede plek met 16 punten. 
  
Komende weken gaan we ons weer voorbereiden op de voorjaarscompetitie. Alleen voor de B1 geldt dat zij verder gaan 
met de competitie die zij voor de zaal gestart zijn, voor de overige teams geldt dat zij weer in een nieuwe poule komen, 
waarbij iedereen weer op nul begint. Veel succes allemaal. 
  



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 E1 startte de zaalcompetitie moeizaam. De tweede helft van de competitie kregen ze meer 
tegenstanders van dezelfde sterkte en werden de wedstrijden leuker en spannender. Er werd gewonnen en 
verloren. In de laatste wedstrijd tegen TOP E1 werd een 2-5 achterstand netjes omgebogen naar een 15-12 
overwinning!  
Ook VALTO E2 sloot de zaalcompetitie uitstekend af met een mooie overwinning. Er werd goed afgevangen 
en de verdediging stond als een huis. In de aanval werden er mooie kansen gecreëerd waardoor Avanti E1 
met 14-6 verslagen werd. Daarmee is de E2 op een keurige derde plek geëindigd.  
VALTO E3 ging op bezoek bij de ongeslagen kampioen Avanti E3. Uiteraard wilden zij ongeslagen blijven 
en helaas voor VALTO lukte dit ook. Avanti was echt een maatje te groot, de uitslag van 14-3 zegt hierover 
voldoende. De E3 eindigt hiermee als 5e in de poule. 
VALTO E4 en E5 waren beide al kampioen en al klaar met de competitie en kijken reikhalzend uit naar het 
veld. 
VALTO E6 ging op bezoek bij ONDO E6. Vorige keer werd hier nog verloren door een sterke invaller. Nu 
deed ONDO het met het eigen team en was de E6 baas boven baas! Met een uitslag van 2-22 op het 
scorebord, mag je je terechte winnaar noemen. Hiermee eindigt de E6 op de 4e plek in de poule met heel 
netjes 100 doelpunten gemaakt in deze competitie! 
VALTO E7 beleefde een aparte competitie. Wel 2x winnen van de koploper maar zelf geen kampioen 
worden omdat op andere momenten belangrijke punten bleven liggen. Afgelopen zaterdag tegen koploper 
Meervogels stond er met rust een 3-9 achterstand op het bord. De E7 wist dit in de tweede helft heel knap 
om te buigen naar een 12-10 voorsprong en bleven de punten in De Lier. 
VALTO E8 ging op bezoek bij Avanti E9. De E8 was al zeker van de tweede plek in de poule, maar 
bevestigde dit door de competitie met een nette 1-6 winst af te sluiten. 
VALTO F1 was al kampioen en klaar met de competitie. 
VALTO F2 moest de laatste wedstrijd tegen koploper Refleks F1. Bij winst zou de F2 langszij komen en 
zouden er dus twee kampioenen in de poule zijn. De thuiswedstrijd werd 10-10 gelijk gespeeld dus het kon 
nog alle kanten op. Helaas bleek Refleks deze keer gewoon sterker en lukte het de F2 niet om de winst te 
pakken. Ze moesten genoegen nemen met een 12-8 nederlaag. Hiermee is wel een mooie tweede plek 
behaald in de poule! 
 
 
 
 
Nog heel even de kans om je op te geven!  
Ga mee naar de korfbalfinale in ZiggoDome 
op 16 april 
 
Het mooiste evenement in de korfbalwereld is zonder twijfel de 
zaalfinale. Spetterend korfbal, fantastisch publiek en heel veel 
gezelligheid. Het is ook het grootste binnensport evenement in 
Nederland. Al sinds mensenheugenis vindt dit plaats in Ahoy 
Rotterdam, maar nu voor het eerst gaan we naar de Ziggo Dome. 
En VALTO gaat mee!!!! 
 
 
Wanneer:  16 april 2016 
Tijdstip: 14.00 uur  
Wie:  Iedereen!!!  
 
De kaartjes kosten 25 euro. Gegarandeerd een leuke middag en 
avond! De insluiting voor de kampioenenparade is inmiddels 
gesloten, maar we hebben nog wel enkele kaarten voor het reguliere 
tarief! 
 
Je kunt je op geven door te betalen aan Bart van Muyen, 
IBAN: NL74RABO3627416155. 
 
Kom op en ga mee! Ik beloof je een leuke avond. 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 
  

Kaarten
Jan	Jaap	Elenbaas 4
Joke	van	Oudheusden 4
Bart	van	Muyen 4
Petra	Dijkstra 5
Sheila	Herbert 1
Maaike	Ridder 1
Johan	vd	Meer 4
Bas	Ridder 1
Iris	Lagerwerf 1
Anja	vd	Eijk 4
Michiel	vd	Bos 2
Jordi	en	Henk-Jan	Lammers 2
Ivar	van	der	Stok 1
Ilse	Slaman 1
Emma	Looijenga 1
Norah	Schriel 1
Maaike	de	Wolf 1
Bart	Setters 1
Gerard	van	der	Schee 1
Luca	Hagemans 1
Nog	beschikbaar 9

Valto	D1 12
Totaal 62
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GIGAKANGOEROEDAG – 22 April 2016 

Op vrijdagochtend 22 april 2016 komen ALLE kleuters uit De Lier 
weer kennis maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers hebben we 
nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische 
kangoeroedag gaan beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  

Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan 
worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle 
kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen.  

Helaas kunnen we dit jaar niet beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College 
vanwege examens.  

Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige 
mensen die een Valto-hart hebben, wil je  

 

- kleuters begeleiden tijdens de spellen 

- een bardienst draaien 

- helpen bij het opbouwen  

- dansers voor de openings-act  

- informatietasjes maken 

- de wacht houden bij de in-/uitgang 

- of ben je social mediatijger 

 

mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje. 

Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons 
weten en we zullen je hierbij alle steun bieden! 

Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 

Projectteam Giga Kangoeroedag 
Lieselotte Koole 06-21204621 
Marja de Jong 06-28680218 
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P-Day!  
Dit was alweer de tweede editie van de potgrond actie en 
we hadden nog wat verbeterpunten doorgevoerd naar 
aanleiding van vorig jaar. Complimenten aan de Excel 
deskundige, die alles sorteerde van postcode tot 
huisnummer. Je kan het zo gek niet verzinnen en het kon 
allemaal. 
Het liep vrijdagmiddag als een speer met wat krachtpatsers! 
De vrouwen waren net zo hard aan het tillen. Alles stond 
klaar op denen (karren) en pallets met de juiste sticker info 
erop, een heel precies werkje. Vele handen maken ligt 
werk.  
En dan zaterdag, Potgronddag alias, P-Day, om 8.00 uur 
stond een deel van de selectie als eerste te trappelen om te 
beginnen! Het beloofde een super weertje te worden, maar 
de eerste helpers hadden nog wel even kouden handjes en 
Bart en Judith (veel ervaring met de Maaslandse 
potgrondactie) hebben gelijk nog meer van het mooie De 
Lier gezien! Er kwamen steeds meer mensen helpen met 
auto´s, busjes en aanhangers. Ze kwamen echt overal 
vandaan. Lekkere broodjes onder de middag en het ging zo 
hard, dat we weer behoorlijk voor liepen op het schema. En in 
het begin van de middag waren de 100 karren en 40 pallets 
allemaal uit gedeeld, 2,5 uur eerder dan gepland. Bijna niet te 
geloven, maar wel heerlijk.  
Bij deze willen we echt iedereen bedanken, die heeft geholpen 
en ook degene die nog wel kwamen om te helpen, maar niet 
meer nodig waren! En bedankt voor de heftruck, dat was weer 
super handig! 
En wat een mooie vereniging is het toch, dat we dat zo met 
z´n allen voor elkaar krijgen!!  
Namens een trots potgrondactieeam, 
Marco Lansbergen 
PS: winnaars van de snoepstrippenkaart worden bekend 
gemaakt op “Summer-here-we-come” 
 
 
 
 
 
De glimlach van To 
Een zaterdag zonder korfbal is bijna een zaterdag niet geleefd. Daarom in de frisse winterachtige zon toch 
nog maar even een bezoekje gebracht aan de sporthal. Door de aanwezigheid van een massa wit-geklede 
robuuste en minder-robuuste dames en heren in de nieuwe hal werd ik verwezen naar de oude hal. Daar 
waar anderen mogelijkerwijs waren afgehaakt voelde To zich op de één of andere manier thuis op eigen 
grond. Hier waren de successen gevierd, hier was menigmaal getreurd om de nipte nederlaag. De banken 
voelen nog als vroeger, hard en ongemakkelijk. Het uitzicht is er wel minder op geworden door de 
beschermende touwconstructie. Daar ben ik op een voor mij vertrouwd plekje gaan zitten. En daar gebeurde 
het. Tijdens de wedstrijd van het constant scorende A1 team zitten enkele andere toeschouwers zich 
blijkbaar te vervelen. Ze denken aan andere dingen en ze doen dat ook nog hardop. Nu is To wel een wat 
oudere persoon, maar To leeft nog steeds zonder allerlei hulpondersteunende middelen op het gebied van 
het gehoor. To hoorde dat ze het over To hadden. Over het stukje dat afgelopen week in de Bijblijver was te 
lezen. Ik weet het, ik ben nieuwsgierig. Maar dit wilde ik echt goed horen. Onopvallend heb ik mij enigszins 
voorover gebogen. Ondertussen de steeds maar oplopende stand bij A1 in de gaten houdend….. 
“Weet jij wie To is? Zou ze er nu ook zijn? Stomme stukjes die nergens op slaan. Wel leuk, ik lees ze altijd. 
Ik weet wel wie het is, maar ik zeg het niet.”  
Ik had de neiging om het spelletje mee te gaan spelen. Ik wilde me er mee gaan bemoeien. Maar ik heb me 
bedwongen. Ik ben opgestaan en heb glimlachend de zaal verlaten. Een bekende Lierenaar die ik 
tegenkwam op weg naar de uitgang merkte op: “ze hebben zeker gewonnen, je kijkt zo opgewekt”. 
“Inderdaad antwoordde ik, met 30-7. Net niet genoeg om kampioen te worden……”. 
       To Val 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
 
Kampioenen 
En ja hoor VALTO 4 mag zich ook bij de kampioenen scharen (hoewel heel formeel GKV nog niet het 
schikkingsvoorstel aanvaard heeft wegens ongerechtige speler meespelend tegen VALTO, en daarmee 
twee punten minder krijgt). De ploeg heeft het in elk geval al ruim gevierd. Goed gedaan VALTO 4! 
 
Huldiging van onze zaalkampioenen 
Op 26 maart worden alle kampioensteams gehuldigd. Dat doen we voorafgaand aan de oefenwedstrijd van 
VALTO 1. Dus om ongeveer 16:30 uur. Zorg dat je er met heel je team bent, netjes in je VALTO tenue. Want 
er worden natuurlijk genoeg foto’s gemaakt. 
 
 
We gaan weer naar buiten! 
Vanaf nu buiten trainen. Check voor de zekerheid nog even de trainingstijden op de site! 
 
 
Twee arbitrage telenten! 
En ja hoor. Niet alleen zijn Thom Voskamp en Thijs Dijkstra beiden geslaagd voor hun KNKV-
scheidsrechters-diploma, ze hebben beiden ook de aantekening ‘Talent’ gekregen. Heel gaaf! Mannen, 
beiden veel succes met jullie (extra) korfbal carrière. 
 
Kevin Barnhard blijft bij VALTO! 
Na dit seizoen als coach van B1 blijft Kevin bij VALTO, echter nu als speler bij de VALTO selectie. Kevin, we 
zijn reuze blij dat je je korfbalcarrière bij ons wilt vervolgen. 
 
Vervanging in A1 
Romee Valstar gaat een operatie aan haar knie tegemoet zien. Dat betekent dat ze voor een hele lange 
periode in de revalidatie gaat. Pas in de loop van komende seizoen zien we Romee weer als speelster terug. 
Heel veel succes Romee! 
Romee’s plek in A1 wordt ingevuld door Esmee Binnendijk. Esmee, heel veel succes! 
 
 
Oefenwedstrijden 
Ze staan al een poosje op de VALTO-site (http://ckv-valto.nl/wedstrijden/): de oefenwedstrijden voor het 
aanstaande veldseizoen. Houd allemaal rekening met de datum van 26 maart: dan speelt iedereen een 
oefenpot! 
 
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 
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VALTO is op zoek naar jou!! 
Elk seizoen is het weer een hele puzzel om het kantinerooster in onze eigen ‘Villa VALTO’ rond te krijgen. 
Gelukkig hebben we een heleboel ouders die VALTO op deze manier willen helpen. Hier zijn we enorm blij 
mee! Maar het lukt nog niet om hier het hele kantinerooster sluitend mee te krijgen. 
We zijn dus nog op zoek naar een paar mensen, die 1x per seizoen een bar- en keukendienst wil doen van 
17.30-20.30 uur. Dit tijdstip is nog moeilijk rond te krijgen in het rooster. 
Dus als je dit wilt doen, stuur mij dan even een mailtje.  
     Groetjes Mariëlle Ridder, jbridder@caiw.nl 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
11 juni 2016 VALTO EINDDAG 
 
 
 
         
 
Kippenvel 
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Voorlopig mijn laatste wedstrijd. Nog tien minuten op de klok, wissel 
is aanstaande en dan sta je naast de lijnen waar je zo graag binnen staat. Een mooie bos bloemen, een 
knuffel en een kaart met mooie opbeurende 
teksten. Kippenvel. 
Ruim 2,5 jaar heb ik mijn wedstrijden gespeeld 
met brace. Een blessure welke ik opliep tijdens 
VALTO A1 – Ondo A1 toen ik nog in het blauw 
geel van Ondo speelde. Tijdens mijn blessure 
periode bij Ondo voelde ik me niet echt 
begrepen. Je komt dan voor moeilijke keuzes te 
staan. Stoppen was optie 1. Optie 2 was 
aanmelden bij VALTO. Hier heb ik tot op heden  
geen spijt van.  Kende niet veel mensen binnen 
VALTO, maar wat ben ik fantastisch 
opgevangen, opgenomen en geaccepteerd bij 
een mooie club. Nu trots om in het oranje te spelen. 
Terugkerende problemen en om eventuele vervolgschade aan de gewrichten te voorkomen is in overleg met 
Maurice van Veldhooven van Adfysio besloten een operatie te ondergaan. Als jullie dit lezen  is mijn operatie 
al achter de rug. Maandag begint de reconstructie. Een nieuwe kruisband en 9 maanden herstel voor de 
boeg.  
Voorlopig zien jullie me alleen nog naast de lijn. Maar onthoud: I WILL BE BACK 
 
      Romee Valstar A1 
 
 
 
Wijziging ledenadministratie 
Na jaren lang bijhouden van de ledenadministratie heeft Liesbeth het aan mij overgedragen. 
Liesbeth bedankt en veel succes bij je nieuwe AC activiteiten. 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. 
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn? wil je dat dan even door geven 
aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze 
rekening mee moeten houden voor het nieuwe seizoen. 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2016. Hou hier rekening mee! 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 
 
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden 
Ledenadministratie CKV VALTO 
leden@ckv.valto.nl 
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Aan de wandel! 
Het is al weer wat langer licht, de temperatuur lijkt boven 0⁰ te blijven en de bolletjes staan in bloei. Op 
sportief gebied is het zaalseizoen bijna ten einde en spelen we over drie weken al weer de eerste 
oefenwedstrijden op het veld.  
We gaan dus lekker naar buiten met z’n allen! Niet alleen om te korfballen, ook om te wandelen. Want op 
donderdag 31 maart start VALTO met een pilot om met een groep te gaan wandelen. Gewoon gezellig in 
een ontspannen tempo en een leuke groep even genieten van de frisse buitenlucht. 
We verzamelen in de Villa en gaan van daar uit een rondje van ca. 5 km / een uur wandelen. Een goede 
stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te komen en de benen te strekken! Alle 
VALTO-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de ouders, opa’s, oma’s, vrienden en 
buren van VALTO leden.  
 
Wat: wandelen 
Wanneer: vanaf donderdag 31 maart elke donderdagavond 
Hoe laat: 19.15 uur verzamelen in de Villa, 19.30 uur vertrekken 
Hoe lang: ca. een uur / 5 km 
 
Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje naar groen-en-bloem@live.nl of vzkap@ckv-valto.nl 
dan zorgen we dat we niet zonder je vertrekken.  
 
De eerste keer betalen wij de koffie/thee achter af J. Tot de 31e! 
 
       Marjo, Gonnie en Rosanne 
 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders  van onze jeugd.  
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x  in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt  komen.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van 
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
   
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
25-03   D5 ( goede vrijdag binnen team                    

bespreken wanneer je gaat) 
01-04  B1 
08-04  C1 
15-04  E1 + E2 
22-04  E3+ E4 
29-04  E5+ E6 
06-05  geen schoonmaak 
13-05  E7+ E8 

20-05                   F1+ F2 
27-05                   D1 
03-06                   D2 
10-06                   D3 
17-06                   D4 
24-06                   geen schoonmaak 
01-07                   B3 
08-07                   B2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
TE KOOP 
Kunstgras-schoenen Asics gel lethal junior zwart, maat 36 
(valt iets kleiner) 
1 veldseizoen gedragen 
€ 17,50 
 
Leonie van Oosterhout, 06-22682501 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1 en 2 spelen twee totaal verschillende wedstrijden in de Hoornbloem 
                                     Sponsor Martin Stolze B.V. 
 
Hoewel er voor de selectie teams van VALTO niets meer op het spel staat, hoop je als publiek dat er alles 
aan wordt gedaan om het seizoen op een mooie manier af te sluiten. Bij de tegenstander van vanavond lag 
dit anders, want zij waren nog niet zeker van behoudt in de 1e klasse. Zowel DES 1 als 2 zouden zich een 
grote dienst bewijzen als er tenminste één punt aan de wedstrijd werd over gehouden. VALTO 2 begon de 
wedstrijd met een nieuw gezicht binnen de lijnen. Vanuit de A1 begon Lisanne v.d. Berg op de plaats van 
Lisanne Onck, omdat laatst genoemde vandaag bij het vlaggenschip in de basis zou starten voor de 
geblesseerde Ellen. Beide ploegen schoten na het eerste fluitsignaal uit de startblokken. DES op jacht naar 
in ieder geval één puntje en VALTO voldeed keurig haar sportieve plicht door alles uit de kast te halen om 
ook deze wedstrijd te winnen. De begin fase was voor de verdediging van beide ploegen, want pas na vijf 
minuten werd de eerste nul van het bord  geschoten door DES. Het ijs leek gebroken en ook Frank wist nu 
voor VALTO de korf te vinden. Na de vak wisseling zou VALTO de eerste voorsprong pakken door een 
doelpunt van debutant Lisanne, maar het  lukte hierna niet om ook gelijk het verschil te maken. Een aantal 
minuten later was de stand weer gelijk, maar brak er voor VALTO een leuke reeks doelpunten aan. Met drie 
treffers van Frank en twee van Ron was het eerste gaatje geslagen. Dit verschil van vijf zou VALTO 
vasthouden tot de rust. Met om en om scoren werd de ruststand 6-10 bereikt. Met deze comfortabele 
voorsprong kon er aan het tweede deel begonnen worden. Kwamen in het eerste deel de doelpunten nog 
voornamelijk van Frank en Ron, in het tweede deel ging ook Laurens zich met de scoren bemoeien. Frank 
maakte in de eerste aanval na de thee het verschil weer vijf, maar dat werd niet veel later gepareerd. In de 
volgende fase ging de VALTO korf op slot en wist VALTO de voorsprong uit te bouwen naar 7-15. De ene 
aanval nog mooier dan de ander werd afgerond met een doelpunt, waarbij ook Laurens en Pieter de korf 
wisten te vinden. De 8-16 was zo’n mooie van Ron die zijn tegenstander te kijken zette met zijn jump shot. 
Halverwege de tweede helft was het verschil al opgelopen naar 10-19 en was de wedstrijd wel gespeeld. 
Voor Teun het sein om de reserves speelminuten te gunnen. Topscoorder Frank werd gewisseld voor 
Ruben, waarmee de rebound in dit vak in ieder geval in goede handen bleef. Hij zou later ook tekenen voor 
de 22e en 23e Lierse treffers. Met nog een minuut of tien te gaan mochten ook de andere A1 dames Lisa en 
Romee het veld betreden. Ook Floris kwam als laatste wissel binnen de lijnen voor Laurens en mocht even 
mee genieten van dit moment. Met nog een minuut of vijf te spelen bij 12-23 was de wedstrijd allang 
gespeeld. Er werd in de laatste minuten nog door beide ploegen om en om gescoord, waarmee de wedstrijd 
uiteindelijk bij 13-25 werd afgefloten. Voor DES 2 was er achteraf ook een klein feestje te vieren, want de 
concurrent Albatros 2 had ook geen punten weten te pakken.  
Hierna kon het publiek zich gaan opmaken voor het sluitstuk van dit zaalseizoen voor het vlaggenschip. 
Vorige week was ik  er een weekje tussen uit en was er van uit gegaan dat ik op mijn vakantieadres een 
bericht zou krijgen van het goede resultaat van de wedstrijd tegen RODA. Na het getoonde niveau in de 
bekerwedstrijd ga je er vanuit de deze lijn doorgetrokken wordt in de competitie. Helaas lijkt er toch een after 
cup match syndroom te bestaan. Het bericht wat ik uiteindelijk via de App kreeg bestond uit maar een 
emotion en sprak boekdelen. De uitwedstrijd tegen RODA was na de bekerwedstrijd tegen WION die we met 
40-20 wonnen. In Krommenie was het vlaggenschip echter geen schim van wat het op de dinsdagavond had 
laten zien. RODA had ook nu het geluk VALTO te treffen na een prima dinsdagavond wedstrijd, waar het op 
zaterdagavond wederom haar niveau niet wist te halen. Dan moest er vanavond dus maar een mooi eind 
aan het zaalseizoen gemaakt worden, zodat we in een winners roes weer aan de veldcompetitie verder 
kunnen. DES was er op gebrand om minimaal één punt aan deze wedstrijd over te houden. De Hoornbloem 
lijkt het hele seizoen al een moeilijk te nemen vesting gebleken, want alleen Achilles en Merwede wisten hier 
de volle buit mee naar huis te nemen. VALTO, wat toch aan het zaalseizoen begon met de bedoeling zich in 
de kampioensstrijd te mengen, zou dus scherp aan de wedstrijd moeten beginnen en in de beginfase het 
verschil gelijk op het bord moeten schieten. De thuisploeg ging echter goed van start. Hoewel VALTO via 
Rob wel de eerste voorsprong nam, stonden de Lierenaars na tien minuten toch op een 4-1 achterstand. Er 
werd vooral verdedigend te veel ruimte gegeven aan de verkeerde mensen. Pas na een kwartier wist Rob 
voor VALTO de achterstand te halveren. Na wederom een Delfts doelpunt werd Bart met een overtreding 
van scoren afgehouden en mocht Thom met een strafworp het verschil weer terug brengen tot twee. Tot 7-5 
scoorden de ploegen om en om, maar toen zette de thuisploeg toch een sprintje naar de 10-5 ruststand.  
Er viel genoeg te bespreken in de kleedkamer voor Marco, want vijf doelpunten in dertig minuten is niet wat 
we gewend zijn van VALTO. Er zou in het tweede deel uit een heel ander vaatje getapt moeten worden, 
wilde er nog aanspraak gemaakt worden op één of twee punten. 
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In de rust was intussen ook bekend geworden dat RWA ,de concurrent van DES, had verloren, waardoor 
winst niet meer noodzakelijk was voor de thuisploeg. Zij wilde hun publiek echter trakteren op een mooie 
overwinning in de laatste thuiswedstrijd en bleven dus gaan voor de volle buit. Het eerste doelpunt na rust 
was dan ook weer voor de thuisploeg. Het meegereisde VALTO publiek moest geduld hebben tot de vijfde 
minuut toen Judith, na 15 doelpuntloze minuten, de korf weer eens wist te vinden. Na de 12-6 wist VALTO 
met drie doelpunten op rij de achterstand te halveren naar 12-9, maar helaas wist de thuisploeg weer uit te 
lopen door een makkelijk gegeven strafworp en een afstand schot. Bart moest het veld ruimen voor Frank 
die met Thom in de reboundrol het verschil moest gaan maken. Hij deed in de eerste aanval wat er van hem 
verwacht werd en maakte de 14-10. Er gloorde dus nog wat licht aan de horizon voor het VALTO publiek en 
zij gingen er voor het laatste kwartier nog maar eens goed voor zitten. Rob maakte met zijn vierde treffer van 
vanavond het verschil weer drie. Helaas werd voor de zoveelste keer een aanvallende fout van DES door de 
leidsman gezien als een verdedigende fout, waardoor uit de strafworp het verschil weer terug op vier was. 
DES was intussen ook begonnen met het uitspelen van de wedstrijd met lang opgezette aanvallen en de 
nodige schoten ver over de korf. Dit alles met de goedkeuring van de leidsman, waardoor VALTO 
verdedigend na het zoveelste uitgestelde schot te veel ruimte liet en men op twee benen makkelijk mocht 
aanleggen. Dit resulteerde er in dat DES weer uitliep naar 17-12 met nog acht minuten op de klok. Nog geen 
vuiltje aan de lucht normaal gesproken, maar met het vanavond getoonde spel leek de wedstrijd wel 
gespeeld. Laurens kwam in het veld voor Niels om naast Rob nog iets te proberen te forceren. Dit betaalde 
zich direct uit door de 17-13 die hij maakte. Even later mocht Thom het verschil verkleinen naar drie vanaf de 
strafworpstip. Hij verzuimde echter dit buitenkansje af te maken en moesten we dus maar op zoek naar 
velddoelpunten. Met nog drie minuten op de klok nam Frank dan toch weer zijn team bij de hand en scoorde 
twee keer in evenveel minuten. Nu was het aan het eerste aanvalsvak om het af te maken en te proberen de 
stand gelijk te trekken. Laurens zorgde, toen de bal na weer een ellelange aanval weer in de aanval kwam, 
voor de aansluiting, maar toen liep de laatste minuut al. DES hield de bal in de aanval tot de matig leidende 
scheidsrechter voor het laatst floot. Wederom een onnodige nederlaag voor ons vlaggenschip, wat eigenlijk 
na de monster overwinning op Merwede op 23 februari, de bekerwedstrijden daar gelaten, alleen tegen 
Achilles nog op hun niveau geacteerd. Werd er aan het zaalseizoen begonnen met als doel voor het 
kampioenschap mee te strijden, dan is de behaalde gedeelde vijfde plaats toch wel een wat teleurstellend 
einde. Het vlaggenschip begon het nieuwe jaar met drie winst partijen op rij en leek weer mee te gaan doen 
voor de hoofdprijs. Toen er echter onnodig werd verloren van Excelsior zat dit er niet meer in en konden we 
ontspannen het seizoen gaan uitspelen omdat we ruim genoeg boven de “rode streep” stonden. Voor het 
vlaggenschip zal er voor het vervolg van het veldseizoen weer de nodige motivatie getankt moeten worden. 
We staan daar tenslotte met vier ploegen op de tweede plaats en de eerste tegenstander Tilburg 1 is dit 
zaalseizoen wel kampioen geworden in poule 1E met Swift (M) en Vriendenschaar (H) als concurrenten. Dat 
wordt dus gelijk een kraker in Tilburg op 26 maart. Tijdens het trainingsweekend en de oefenwedstrijden 
zullen de neuzen dus weer allemaal dezelfde kant op moeten om op het veld in de top mee te blijven 
draaien. 
 
         Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
Albatros 4 – VALTO 3       sponsor: Martin Stolze 
VALTO en het spookdoelpunt 
Wij mochten afgelopen zaterdag aantreden tegen albatros 4. Een tegenstander die we eerder hadden 
ontmoet en met 8-12 hadden verloren. Toendertijd waren wij niet goed genoeg en hebben het zelf laten 
liggen. Wij besloten dat dat vandaag anders moest! Chris kwam met een sterke peptalk vlak voor de 
wedstrijd zodat wij optimaal en vol inspiratie konden beginnen aan de wedstrijd. Gelukkig stond hier geen 
druk meer op doordat wij onszelf in voorgaande wedstrijden al veilig hadden gespeeld. Zodoende konden 
Jeroen Steev Manon en Jos volle bak verdedigen en Mandy Aileen DV en ik zelf beginnen met aanvallen. 
De eerste drie aanvallen leverde direct een goal op! 
2-1 voor Albatros. Hierna namen de Zwijndrechters het initiatief in handen! Zij zorgden ervoor dat ze vlak 
voor rust 11-6 voor stonden. Dennis scoorde in het rust signaal de 11-7 of de 11-8. Inderdaad of, de vraag is 
en blijft, scoorde hij nu de 11-7 of de 11-8. De scheidsrechter wist het na rust ook niet meer. Dennis begon 
vol zelfvertrouwen weer in de aanval en scoorde nogmaals wat ervoor zorgde dat we toch echt gingen 
wisselen van functie. Zoals iedereen was ook de scheidsrechter het pad bijster qua score. Hij besloot 
uiteindelijk dat er een extra goals aan ons werd toegeschreven. Of dit nu terecht was of nalatigheid van de 
dames van het scorebord laten we maar in het midden, maar wij waren Albatros tot op twee punten 
genaderd. Ruben moest weer wedstrijdritme opdoen en begon met warmlopen. Omdat ondergetekende een 
draak van een wedstrijd speelde wilde Chris hem er graag uithalen. 
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Helaas kreeg Jeroen opnieuw last van zijn hamstring en dat betekende dat hij eruit ging voor Ruben. Met 
hem in de gelederen zette VALTO 3 zijn eindsprint in. Dit resulteerde dat we in de laatste minuut Albatros tot 
op een punt genaderd waren 14-13. Dennis zette in deze laatste minuut al zijn energie en power in een alles 
of niets actie. Helaas bleek zijn tegenstander een ware sticker en kreeg DV geen gaatje, met een sublieme 
pass zette hij een medespeler vrij die gelukkig de gelijkmaker in de laatste 10 seconden erin kon gooien. 
Albatros zette nog eenmaal aan, claimde nog een strafworp maar werden met het eindsignaal van de 
scheidsrechter geconfronteerd.  
VALTO 3 pakt opnieuw een puntje en eindigt op een keurige 5e plaats in de competitie. Spook doelpunt of 
niet, wij konden vieren dat we een puntje erbij sprokkelde! Geluk dwing je af en dit gelijkspel hebben we ook 
afgedwongen! De goede fases uit de wedstrijd moeten we meenemen naar buiten! Dan kunnen we daar nog 
verrassen, wij hopen jullie allen buiten weer te begroeten. 

Tot snel, Met korfballende groet, Michiel 
 
 
 
 
 
VALTO 4 - Odo oud 
Na vorige week onder de druk te zijn bezweken, kon V4 zich zaterdag 12 maart alsnog tot kampioen kronen. 
Wel moest er dan eerst gewonnen worden van Odo. 
De wedstrijd, in een aardig gevulde hal 2, begon iets wat moeizaam. Kansen waren er wel maar geen 
doelpunten. Na een 0-1 achterstand werden we wakker en begonnen de doelpunten te komen. 
Met een 8-3 ruststand zochten we de kleedkamer op en kwamen we tot de conclusie dat we nog effe een 
tandje bij moesten zetten. Dit gebeurde ook en we scoorden er de 2de helft aardig op los. 
Na dat de gepasseerde spelers Boer en Kees, na hun warming-up, ook nog even het veld in kwamen. Stond 
de er als eindstand 19-7 op het scorebord. Hierna hebben we het kampioenschap gevierd, al is het nog niet 
helemaal officieel. We gaan nu lekker naar buiten, ook daar doen we nog mee voor het kampioenschap. We 
beginnen onze eerste wedstrijd uit tegen weidevogels voor wel geteld een kleine 10 minuten. Voor nu eet 
smakelijk en goed weekend! 
      V4 
 
 
 
 
 
 
VALTO B3- Avanti B7 
Zaterdagmiddag moesten we laat korfballen om 17:15. Toen liep de wedstrijd ook nog uit maar dat maakte 
niet uit. De Wedstrijd begon goed met veel kansen voor ons toen scoorde Noortje de 1-0 toen en toen pas 
met nog 1 minuut te gaan werd de 2-0 ook door noortje gescoord. Toen mocht het andere vak aanvallen en 
er waren veel kansen maar er ging niet zoveel in uiteindelijk scoorde vera de 3-0 en Martijn de 4-0. 
Het ging niet heel goed want alles ging mis toen maakte de tegenstander ineens 4-1 maar daar was Romy 
voor de 5-1. Met nog een halve minuut op de klok scoorde Floris nog de 6-1 toen floot de scheids gelijk af. 
  
       Groetjes Floris  
 
 
 
 
 
VALTO C1 
Afgelopen zaterdag moesten wij onze laatste binnen wedstrijd tegen Korbis, de wedstrijd begon met 1-0 
achterstand, maar vlak daarna maakte Laura de 1-1. Daarna kwam door Liz de 2-1, toen scoorde Korbis de 
2-2 en bas maakte het voor de rust nog 3-2. Na de rust scoorde Bas de 4-2, Korbis maakte het gelijk met 4-
4. Toen was het 6-4 door Laura en de eindstand was 6-5. 
Romeo en koert bedankt voor het reserve zitten. 
 
        Groetjes VALTO C1 
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VEO C2- VALTO C2                 Sponsors: Plantenkwekerij P. van Geest, Vijverberg Fietsen 
Zaterdag stond de laatste competitiewedstrijd op het programma. Dit keer moesten wij richting Voorburg. 
Thuis hadden wij gelijk gespeeld tegen VEO C2. VALTO C2 heeft in deze competitie zeker beter gespeeld 
als VEO. Eigenlijk was VALTO C2 min of meer wel “verplicht” om deze partij nu te winnen. Natuurlijk is het 
ook leuk om de laatste zaal competitiewedstrijd te winnen als mooie afsluiting. 
Het begin van de wedstrijd ging VALTO C2 goed van start. Het eerste deel van de eerste helft ging erg 
goed.      We stonden met 1-5 voor. Het tweede deel van de eerste helft dachten wij er denk iets te makkelijk 
over en we speelden slordig.  Ineens stond VALTO C2 6-5 achter met de rust. De coaches gaven de nodige 
advies in de rust. In de tweede helft gingen we er weer hard tegen aan om als enigste team als derde te 
eindigen in de competitie. Het werd een spannende tweede helft. Gelukkig kwam VALTO C2 steeds meer op 
dreef en we konden de achterstand weer inhalen. Uiteindelijk heeft VALTO C2 met 7-8 gewonnen. Julia M 
(3), Kim (1), Freek (2), Lorenzo (1) en Amber (1) hebben gescoord, maar uiteindelijk heeft VALTO C2 samen 
hard gewerkt om deze wedstrijd te winnen. 
Gelukkig konden wij met de winst naar De Lier. Het was een leuke, spannende zaalcompetitie. Elke 
wedstrijd waren de partijen aan elkaar gewaagd. VALTO C2 heeft een mooie derde plaats kunnen behalen.  
Deze plek heeft VALTO C2 zeker verdiend. Vol goede moed gaan we naar het veld. We verwachten dat dit 
ook een spannende competitie zal zijn, omdat we ook nu tegen dezelfde teams (KVS, DES)  spelen als in de 
zaal. 

Groetjes Kim 
 
 
 
 
 
Ondo D1- VALTO D1 
We begonnen met de wedstrijd en ondo kwam al snel voor maar VALTO scoorde daarna weer en daarna 
scoorde ondo weer en dan weer VALTO, dus het ging best wel gelijk op. Maar toen liep ondo een beetje uit 
naar 7-3 en dat was ook de ruststand. Maar in de tweede helft gingen we er weer vol goede moed tegenaan 
en toen scoorde VALTO maar daarna scoorde ondo weer zo ging het eerst een beetje door en toen liep 
ondo weer een beetje uit en de eindstand is 14-8 voor ondo geworden. 
 
        Groetjes D1 
 
 
 
 
Zaalseizoen VALTO D3 2015/2016 
Na een goed veldseizoen met 8 punten uit 6 wedstrijden werd in de eerste week van november het 
zaalseizoen gestart. Een nieuwe start waarbij alles mogelijk was. Benieuwd wat de D3 er in de 2de klasse 
poule E van bakt. 
Het werd een zaalseizoen met pieken en dalen. We begonnen met een uitstekende 6-0 overwinning op 
Fortuna D4. Helaas werd een week later met 7-3 verloren van Avanti D3. Deze nederlaag werd weer 
rechtgezet tegen ONDO D3 en ODO D2. Maar helaas kon de lijn niet doorgetrokken worden en werd er wel 
weer verloren van Dijkvogels D1. Met 6 punten uit vijf wedstrijden werd het eerste deel van het zaalseizoen 
afgesloten.  
In het tweede deel van het zaalseizoen stonden er zeven wedstijden gepland. Op 2 januari werd er 
begonnen met een overwinning op ONDO D3. Niet erg goed, maar de punten waren binnen. Op naar de 
volgende wedstrijd. Nu kwamen we voor het eerst Weidevogels D1 tegen. Na een goede en spannende 
wedstrijd waarin VALTO meerdere keren op twee punten voorsprong stond (5-3 en 6-4) werd er uiteindelijk 
met 7-6 verloren. Door deze nederlaag werd de aansluiting met de top verloren.  
Met een overwinning tegen Fortuna D4 werden er weer 2 punten bijgeschreven en was er nog een heleboel 
mogelijk. Helaas werd er de week erna tegen Avanti D3 gespeeld en gebeurde hetzelfde als de eerdere 
wedstrijd. VALTO gaf niet thuis en werd met een 10-5 nederlaag van het veld gestuurd.  
 
Met nog drie wedstrijden te gaan (ODO D2, Weidevogels D1, Dijkvogels D1) was de tussenstand:  
1ste Weidevogels D1 (16 uit 9) 
2de Dijkvogels D1 (13 uit 9) 
3de Avanti D3 (13 uit 10) 
4de ODO D2 (12 uit 9) 
5de VALTO D3 (10 uit 9) 
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VALTO D3 moest dus nog spelen tegen de nummers 1, 2 en 4 terwijl ze zelf de nummer 5 waren. Dit gaf niet 
veel hoop op punten. Toch werden er punten gehaald door VALTO D3. Door een prima eindsprint van 
VALTO D3 werden alle drie de wedstrijden omgezet in een overwinning (6-3 op ODO, 4-1 op Weidevogels 
en 9-6 op Dijkvogels) en werden er zes punten opgeteld bij de 10 punten die we al hadden. De eindstand: 
 

 
Alles bij elkaar was het een goed zaalseizoen met een mooie 2de plek als afsluiting. Komende week gaan we 
ons voorbereiden op het veldseizoen. Deze start op 26 maart met een oefenwedstrijd tegen KVS D3. Kijken 
of we de goede lijn van de afgelopen weken kunnen doorzetten. 
 
         De coach 
 
 
 
 
 
VALTO D4 - Excelsior D1 
Vandaag was onze laatste wedstrijd in de zaal! 
We moesten deze wedstrijd op zeker kunnen winnen want toen we op bezoek waren bij Excelsior werd het 
maar liefst 2-22 voor ons! 
Maar de wedstrijd verliep nu wel anders! 
Excelsior had hard geoefend op verdedigen, wat ze de vorige keer bijna niet deden! 
En wij speelden best rommelig en niet altijd even scherp! 
De ruststand was 2-2. Dus het kon nog alle kanten op! 
Gelukkig waren we de tweede helft scherper. En we hadden een goede tip van Lysanne gekregen, meer 
stuiteren met de bal als je tegenstander zo groot is! Dat werkte en er werd de tweede helft meer doelpunten 
door ons gemaakt. En dus sloten we de laatste wedstrijd in de zaal af met winst! Het werd 7-4 voor VALTO! 
De doelpunten werden gemaakt door Stan, Sven, Dione, Tim en ik,Justin. 
We sloten het zaalseizoen af met twee keer chips van Stan en mij. Wij waren allebei jarig geweest! 
Op naar buiten, waar we er flink tegen aan kunnen met best pittige tegenstanders, maar wij gaan er voor!!! 
 
      Groetjes Justin en Heleen. 
 
 
 
 
VALTO E7 
Zaterdag was alweer de laatste wedstrijd in de zaal, en we hadden er zin in.....!! 
We wisten inmiddels dat we geen kampioen meer konden worden, maar we hadden nog een appeltje te 
schillen met Meervogels! 
De vorige wedstrijd hebben ze snel uit een ander team 2 meisjes gehaald omdat we dik voor stonden en 
daardoor uiteindelijk met 1 punt verloren.... 
We begonnen helaas niet best, en stonden in de rust al 3-9 achter!! 
Maar we hebben ons koppie niet laten hangen, en zijn na rust (met nieuwe ananasenergie) er weer volgas 
tegenaan gegaan. 
De focus was terug... Ze werden fel en gedreven om elke bal te benutten!!  
Strakke ballen met prachtige doelpunten! 
En WINST 12-10 !!!!!! 
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Fortuna is kampioen geworden van deze spannende poule met 17 punten (wij hebben mooi 2x van fortuna 
gewonnen)! 
Weidevogels is 2de geworden ook met 17 punten en wij een mooie 3e plaats met 16 punten!! 
Ik ben een super trotse coach!! 
Tot 26 maart... 
     X Hèlen en Tess 
 
Ps. Denk dat we op het veld gelijk met ananas beginnen!! ;) 
 
 
 
 
 
VALTO E8  (zaterdag 5 maart) 
Zaterdag morgen om 10.15 u speelde de E8 een thuiswedstrijd tegen KZ. Deze partijen waren behoorlijk 
aan elkaar gewaagd. Hoe wel de E8 al vrij snel voorstond met 1-0, gescoord door Rosanne. 
Toch was KZ aardig op dreef, ze schoten vaak op de paal, maar iedere keer ging de bal net mis. Zelfs bij 
meerdere straf schoten mistten ze alsnog. De meiden van de E8 maakten van begin af aan veel doelpunten. 
Ook het overspelen en vrijlopen ging best goed. Hier zit best wel groei en ontwikkeling in. Toen het eenmaal 
8-0 stond, kwam KZ in opstand en begonnen ook een paar doelpunten te scoren. De eindstand werd een 
hele mooie 11-2 voor de E8. 
Supergoed gedaan meiden top! 
De doelpunten zijn als volgt gescoord: 
1-0 rosanne 
2-0 Jennifer 
3-0 dieuwertje 
4-0 rosanne 
5-0 Jennifer 
6-0 dieuwertje 

7-0 floor 
8-0 dieuwertje 
9-2 demi 
10-2 joelle 
11-2 rosanne 

Goed gedaan meiden! 
 
 
 
 
 
Madjoe - VALTO F1  (zaterdag 5 maart) 
Zaterdag 5 maart stond de pittige uitwedstrijd tegen Madjoe op het programma. Niet alleen de tegenstander 
was pittig, ook de afstand was behoorlijk. 
In een gezellig drukke hal begon de wedstrijd gelijk op. De ploegen waren erg aan elkaar gewaagd en de 1e 
kansjes waren voor VALTO. Na 4 kansen voor VALTO vond Madjoe het nodig om te scoren. 1-0 achter. Na 
de rust een vergelijkbaar spelbeeld, VALTO krijgt de kansen, Madjoe verdedigt goed en scoort weer. Het 
wordt steeds duidelijker dat we tegen een counterploeg spelen. VALTO speelt goed verzorgd korfbal en blijft 
het proberen. Gelukkig maken we vlak voor de rust de aansluittreffer 2-1 (Finne). Direct na de rust krijgen we 
weer 2 counterdoelpunten tegen. Nu komt de superspeler erin en scoort Lenne de 4-2. De aanwijzingen in 
de rust werpen de vruchten af. Van 4-2 gaat VALTO direct door naar de 4-6 door Finne, Robin, Lenne en 
wederom Finne.  Wat een karakter zit er in deze ploeg! Helaas wordt er nog 2x tegen gescoord in de laatste 
minuut, maar dat betekent wel dat de F1 weer kampioen is geworden!! Finne, Tobias, Lenne, Robin, Roos 
en Nikki, jullie hebben een hele goede wedstrijd gespeeld en gefeliciteerd met het kampioenschap. 
  
      Groeten Stefan Oussoren 
 
 
 
 
Refleks F1-VALTO F2 
De laatste wedstrijd van het zaalseizoen zou een spannende worden! We konden bij winst nog gedeelde 
kampioen worden. Vol spanning reden de kinderen en ouders naar De Schilp in Rijswijk. We moesten tegen 
Refleks F1 die al verzekerd was van kampioenschap. Wanneer de VALTO F2  zou winnen, zouden we de 
winst delen. 
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Twee weken geleden hadden we tegen deze ploeg thuis al 10-10 gelijk gespeeld. We waren dus aan elkaar 
gewaagd. Begin van de wedstrijd: Refleks kwam  op 2-0 voorsprong, maar wij wisten 
snel daarna de 2-1 te maken. Daarna werd het 3-1 en VALTO maakte er 3-2 van. Zo ging het aardig gelijk 
op. 
De rust gingen we in met 7-4. Na een peptalk van coach Dita gingen we als een speer.  
Binnen elke minuten stonden we met 7-8!  Het spel was razendsnel en SUPERspannend! 
 
 
Refleks onderschepte enkele ballen van ons. Uiteindelijk was de eindstand 12-8. 
Refleks was dus alleen kampioen. Balen, maar..   wij zijn zeer verdiend tweede van de poule geworden! 
Frenk, Toon, Sara, Isis, Jasmijn en Elise, van VALTO F2, zijn echte kanjers! 
 
     Elise Koole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Darten in de Hoornbloem 
Vanuit Optisport wordt er in sporthal De Hoornbloem (Den Hoorn) een darttoernooi georganiseerd. Nu valt 
dit samen met het trainingsweekend van 18-21 maart, maar voor de mensen die niet meegaan en van 
harten houden is dit misschien wel leuk. Inschrijvingen vanuit Valto zijn gratis en wellicht leuk om tegen de 
Delftse korfballers te darten (en te winnen). 
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Trainingsweekend 2016 

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

 
 

Junioren, Senioren en overige leden, nog een paar nachtjes en dan is het zover! 
We gaan met z’n allen naar het sprookjes bos! 

    

 

 

 

 

 

Vrijdag vanaf 19:00uur kan je via het bos het knibbel knabbel huisje betreden. Als je de 
kruimels volgt, kom je vanzelf op het goede pad. 

Wat	heb	je	allemaal	nodig	in	het	Sprookjes	bos?	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entree: 
De	Zandkamp	
Zandkampweg	21	
3853PN	Ermelo,	Gelderland	
	

Zoek je beste toverstok, bezemsteel of glazen muiltjes uit, het wordt weer één groot feest! 
Gegroet, Pinokkiarco, G-J Vaak en Rapmanonsje 

Laat je betoveren!  
 

Zakgeld	 Slaapzak	
Kussensloop	 Hoeslaken	
Theedoek	 Sprookjesboek	
Sprookjesoutfit		 Warme	(regen)kleding	
Sportkleding	(outdoor)	 Bowlingbal	
Handdoek	 Zaklamp	
Zakdoek	 Toeiletspullen	
Toverstaf	 Bezem	
Pyjama	 Mantel	
	 	




