


De Bijblijver, 4 april 2016 1 

 

De Bijblijver 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 
 

4 april 2016    43e jaargang nr. 33 
 

 
 
14 

Ja … ik weet het, er is al veel over geschreven en het gaat niet over korfbal. Of toch wel? Hij mag dan wel 
een voetballer zijn geweest, maar raakt met zijn gedachten en uitspraken toch ook andere sporten … denk 
maar eens aan "Winnen doe je met z’n allen", "Je moet schieten, anders kun je niet scoren" en "Je gaat het 
pas zien als je het doorhebt". 

Afgelopen zondag was ik in de Amsterdam Arena bij de wedstrijd AJAX - PEC Zwolle, samen met de 
kinderen, Miranda (bij ons thuis zijn de rollen wat betreft voetbal omgedraaid) en natuurlijk de beide opa’s. 
Na een mars van 3 uur, het inlopen van de spelers met allen rugnummer 14, een minuut échte stilte en het 
applaus in de 14e en 68e minuut, was het eerbetoon aan één van de beste voetballers die ons land ooit 
heeft gekend klaar en de wedstrijd ook wel gespeeld met een 3-0 op de borden. Cruijff is niet meer, maar zal 
er toch altijd zijn. 

Respect was het eerste woord dat in mij opkwam toen we weer naar buiten liepen. Uitgesproken was zijn 
mening, maar geliefd was hij overal, of het nu Nederland, Spanje of Amerika is en zelfs bij Feijenoord 
hebben ze hem herdacht … blijkbaar verbroederd de sport op deze manier toch. Ik heb verder niets met het 
vereren van mensen, maar de manier waarop iemand postuum bedankt wordt voor wat hij heeft betekend is 
toch wel mooi. Ja … en zelfs bij de korfballeaguewedstrijd tussen TOP en Dalto werd hij herdacht met een 
knipoog, middels een strafworp, in Cruijff-Olsen-stijl (voor de liefhebbers: http://val.to/cruijff).  

Finne was onder de indruk toen we uit het stadion kwamen en terwijl ik haar nog wat vertelde over wie hij 
was en wat hij had gedaan viel mijn oog op een scherm met wederom nummer 14, maar daarna eigenlijk 
meteen op de naam van het gebouw: Ziggo Dome … het hoofdstuk Cruijff was afgesloten, het leven gaat 
door, het grootste korfbalspektakel komt er weer aan: de korfbalfinale op 16 april.  

Fijne vooruitzichten dus, net als de lente die is begonnen en hopelijk de vele wedstrijden in de zon, die we 
dit weekend veelvuldig hebben gezien! 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma zaterdag 9 april 

 
 
Rijders 

 
Opstellingen 06-04  
 
Valto 4  Vertrek in onderling overleg 
Heren: Laurens, Luuk, Roland, Ruben, Kees, Thomas 
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra D 
Opstellingen 09-04 
Valto 1, 2 en 3 in onderling overleg 
Valto 4:  Vertrek: 14.30 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Kees, Thomas 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra D  
Valto 5:   Vertrek: 13.45 uur (verplaatsingsverzoek loopt) 
Heren: Marco, Mark, Arnold, heer V6, reserve n.t.b. 
Dames: Esther, Hellen, n.t.b., n.t.b., n.t.b. 
Valto 6:   Vertrek: 16.00 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Nick, Wouter 
Dames: Ryanne, Inge, Imke, Mariska, reserve w.a. 
Valto 7   Vertrek: 14.15 uur 
Heren: Jelle, Rinze, Frank P, Ruud, Michael E 
Dames: Linda, Petra J, Marije (halve), Nanne, reserve w.a. 
Valto 8   Aanwezig 16.30 uur 
Heren: Michiel, Arie, Sjors, Bart M, Peter 
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Rosanne, dame B1 
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Uitslagen afgelopen zaterdag 

Nabeschouwingen 
 
Nabeschouwing senioren 
Na een intensieve oefenperiode en een even zwaar (alleen dan op een andere manier) trainingsweekend is 
afgelopen zaterdag voor vrijwel alle senioren teams het veldseizoen weer hervat. Met gemengde gevoelens 
kan er worden teruggekeken op het afgelopen weekend. 
VALTO 1 kon zich in Tilburg tegen de plaatselijke korfbalvereniging steviger in de top nestelen in de van de 
eerste klasse. Met twee punten achterstand op koploper Telstar werd er begonnen in Tilburg. Het eerste liep 
echter vrijwel de gehele wedstrijd achter de feiten aan. Slechts bij vlagen kon men heersen over Tilburg en 
op deze manier werd de rust bereikt bij een 14-12 achterstand. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, alleen 
een stuk minder doelpunten. Na een vlotte 17-12 achterstand knokte men zich terug. Er werden veel kansen 
gecreëerd, alleen werd er uiteindelijk net niet genoeg benut om een punt te behalen. Uitslag: 19-18. 
VALTO 2 speelde vooral een erg goede tweede helft tegen de reserves van Tilburg. Waar de stand bij rust 
nog maar net in het voordeel van het tweede was (7-8), kon men in de tweede helft het niveauverschil wel 
nadrukkelijk uiten in de score. Na een tweede helft vol goede en mooie doelpunten, werd de uitslag bepaald 
op een keurige 12-24 overwinning.  
VALTO 3 boekte een verrasende overwinning op het tweede team van Weidevogels. In een spannende pot 
zorgde het derde ervoor dat de selectie toch nog 2/3e van de te behalen punten binnenharkte. Er werd met 
14-15 gewonnen in Bleiswijk, een prima prestatie! 
VALTO 4 boekte een zeer ruime en solide overwinning op laagvlieger Avanti. Het verschil in kwaliteit was 
vanaf minuut één duidelijk wat resulteerde een keurige 25-11 overwinning.  
VALTO 5 gaf het goede voorbeeld aan Valto 4 door in de wedstrijd ervoor een duidelijke 18-5 overwinning 
neer te zetten tegen Refleks 4. Een prima verdediging zorgde ervoor dat het vijfde niet tot het uiterste hoefde 
te gaan om de punten in De Lier te houden: 18-5. 
VALTO 6 wist de eerste wedstrijd na de hervatting helaas niet in winst om te zetten. Tegen middenmoter De 
Meervogels 5 werd er met 12-14 verloren. 
VALTO 7 zorgde voor een Houdini act tegen Madjoe 5. Na een 5-10 achterstand begon het te lopen bij het 
zevende. Men begon makkelijk te korf te vinden en de verdediging werd aangescherpt en bleek in het 
verdere verloop een onneembare horde voor Madjoe. Er werd zeer knap met 13-10 gewonnen. 
VALTO 8 mocht nog een weekje langer genieten van de rust, zij komen aankomende week pas voor het 
eerst in actie. 
VALTO A1 wist helaas niet te winnen in en tegen Maassluis. De nummer 3 uit de poule verraste de A1 en 
wist de wedstrijd met 18-15 te winnen. Geluk bij een ongeluk was dat de koploper in deze poule ook verloor, 
waardoor de achterstand nog steeds 2 punten bedraagt.  
VALTO A2 wist tegenstander Alo A1 op een schamel aantal van 4 doelpunten te houden. Dit was de basis 
van de overwinning, omdat het zelf aan de negen gemaakte doelpunten genoeg had om de winst binnen te 
halen.  



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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B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen PKC B1. De B1 is de enige die een doorlopende veldcompetitie heeft en dus 
nu, na de zaal, de returnwedstrijden speelt. Thuis tegen PKC duurde de wedstrijd net een kwartier te lang en 
werd een voorsprong uit handen gegeven: 13-16. Daarna wist PKC nog maar één veldwedstrijd te winnen 
en VALTO behaalde twee keer een gelijk spel. Dit keer was VALTO vanaf het begin weer de betere ploeg, 
mede door een slordig spelend PKC, wat veel fouten maakte, die terecht door de scheidsrechter met diverse 
strafworpen werden bestraft. Deze werden, op één na, koelbloedig afgemaakt. Met rust stond er al een 
comfortabele voorsprong op het scorebord: 4-11. Even leek PKC in de tweede helft dichterbij te komen, 
maar minder dan drie punten werd de voorsprong niet. VALTO hield het hoofd koel en wist uiteindelijk met 
12-18 knap te winnen. Hiermee heeft de B1 nu ook vier punten en staat het gelijk met PKC op de 6e plek. 
A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Nieuwerkerk B1. Uit werd er gelijkgespeeld: 7-7 en in de zaal werd er 
twee keer verloren van deze ploeg: 21-15 en 13-14. 
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B2. Voor de zaal wist de B2 kampioen te worden, maar in de zaal 
eindigde de B2 onderaan in dezelfde klasse. Dit keer speelt de B2 ook weer in de 3e klasse, maar met 
allemaal ‘nieuwe’ tegenstanders. Afgelopen zaterdag voor het eerst tegenover ONDO B2, die een maatje te 
groot was, er werd met 14-8 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Meervogels B3. Meervogels 
wist haar 1e wedstrijd tegen Phoenix B2 te winnen met 12-8. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Madjoe B2. Voor de zaal werd de B3 kampioen en in de zaal was alleen 
Meervogels B4 te sterk. Ook dit gedeelte van de competitie komt de B3 uit in de 5e klasse, maar ook voor 
hen allemaal ‘nieuwe’ tegenstanders. Gezien de uitslagen zijn de teams aan elkaar gewaagd, want beide 
wedstrijden eindigden in een nipte overwinning. VALTO wist met 5-4 van Madjoe te winnen en de andere 
wedstrijd, Tempo B3 – SEV B1,  eindigde in een 5-6 stand. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen SEV B1. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen Nieuwerkerk C1. Voor de zaal wist de C1 knap kampioen te worden in de 1e 
klasse. In de zaal eindigde ze in dezelfde klasse onderaan met vijf punten. Nu na de zaal heeft de C1 twee 
‘nieuwe’ tegenstanders en een oude bekende: Nieuwerkerk C1. In de zaal werd er één keer van deze ploeg 
verloren en één keer gelijk gespeeld. Dit keer stond er al snel een 5-0 achterstand op het scorebord en dat 
was natuurlijk geen goed begin. Na de rust wist de C1 nog wel wat terug te komen, maar het gat was al te 
groot. Uiteindelijk werd het 6-4. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen Vriendenschaar C1. Zij wist haar 1e 
wedstrijd tegen KZ Danaïden C1 met 11-6 te winnen. 
VALTO C2 speelde uit tegen DES C2. Voor de zaal werd de C2 2e in de 3e klasse en in de zaal werd de C2 
in dezelfde klasse 3e. Dit keer speelt de C2 ook weer in de 3e klasse en komt het twee bekende tegen: DES 
C2 en KVS C2, en een ‘nieuwe’ tegenstander: Fortuna C3. Tegen DES C2 werd al vier keer eerder 
gespeeld: drie keer werd er verloren (waarvan twee keer nipt) en één keer werd er nipt gewonnen. Ook dit 
keer weer het een gelijk opgaande wedstrijd, die helaas door VALTO werd verloren: 5-4. A.s. zaterdag speelt 
de C2 thuis tegen KVS C2. In de zaal werd er een keer nipt verloren (7-8) en een keer nipt gewonnen (10-
11). Het kan dus alle kanten op! 
VALTO C3 speelde thuis tegen ODO C2. Voor de zaal werd de C3 kampioen in de 4e klasse, maar in de 
zaal werd de C3 in dezelfde klasse één na laatste. Ook dit keer komt de C3 in de 4e klasse uit en komt het 
drie bekende ploegen tegen: ODO C2 (1e veldcompetitie) en Phoenix C2 en ONDO C3 (zaalcompetitie). 
Voor de zaal werd er al twee keer van ODO C2 gewonnen en ook dit keer was de C3 sterker. Er werd met 6-
2 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de C2 uit tegen ONDO C3. In de zaal werd er twee keer ruim van deze 
ploeg verloren. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Tiel’72 D1. Voor de zaal werd de D1 kampioen in de hoofdklasse en dat 
betekent dat ze nu met andere nummers 1 en 2 ingedeeld zijn in de hoofdklasse. In de zaal speelde de D1 
ook in de hoofdklasse en eindigde ze op de 5e plaats. Nu op het veld drie onbekende tegenstanders: PKC 
D1, Vriendenschaar D1 en Tiel’72 D1. Al werd er al wel in de bekerwedstrijd tegen Vriendenschaar 
gespeeld, er werd met 6-8 verloren. De eerste wedstrijd dus tegen Tiel’72. De D1 ging goed van start en 
bouwde een aardige voorsprong op. In de tweede helft werd het nog onnodig spannend, toen Tiel’72 op één 
doelpunt wist te naderen. Gelukkig herpakte de D1 zich op tijd en wist uiteindelijk met 13-10 te winnen. A.s. 
zaterdag speelt de D1 uit tegen PKC D1, die haar eerste wedstrijd met 11-9 van Vriendenschaar verloor. 
VALTO D2 speelde uit tegen Weidevogels D1. Voor de zaal speelde de D2 in de 1e klasse en eindigde ze 
onderaan met nul punten. In de zaal ging de D2 een klasse lager spelen en wist ze kampioen te worden. Nu 
weer op het veld speelt de D2 weer in de 1e klasse en komt het een oude bekende tegen: ODO D1, die 
tijdens de 1e veldcompetitie kampioen werd en twee nieuwe tegenstanders: Weidevogels D1 en Tempo D2. 
Tegen Weidevogels werd niet de beste wedstrijd gespeeld, maar mede doordat Weidevogels haar kansen 
niet afmaakte, eindigde de wedstrijd toch in een ruime overwinning: 4-10. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis 
tegen Tempo D2, die haar eerste wedstrijd tegen ODO D1 gelijkspeelde, 4-4. 
VALTO D3 speelde thuis tegen Die Haghe D3. Zowel de 1e veldcompetitie als de zaalcompetitie speelde de 
D3 in de 2e klasse en beide keren eindigde de D3 op de 2e plek. Ook nu komt de D3 in de 2e klasse uit en 
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speelt het tegen drie ‘nieuwe’ tegenstanders: Die Haghe D3, KVS D2 en HKV/OE D2. Tegen Die Haghe had 
de D3 een makkie: er werd met 14-4 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen KVS D2, die haar 
eerste wedstrijd nipt wist te winnen van HKV/OE D2, 4-5. 
VALTO D4 speelde uit tegen Phoenix D1. Voor de zaal speelde de D4 in de 3e klasse en wist het makkelijk 
kampioen te worden. In de zaal speelde de D4 in een klasse hoger en wist het ook goed stand te houden: 
een keurige tweede plek. Ook nu speelt de D4 weer in de 2e klasse en speelt het tegen allemaal nieuwe 
tegenstanders: ODO D2, GKV D1 en Phoenix D1. De D4 speelde een zeer goede wedstrijd tegen een 
tegenstander van hetzelfde formaat, Phoenix D1. Er werd door beide ploegen mooi verzorgd korfbal 
gespeeld. In de 1e helft nam VALTO steeds de voorsprong, maar na de rust was het Phoenix die op 
voorsprong kwam, waarna VALTO het weer gelijk maakte. Even leek VALTO er met de winst vandoor te 
gaan, maar het doelpunt werd afgekeurd. Phoenix wist hierna nog wel een keer te scoren, waardoor er nipt 
verloren werd, 5-4. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen ODO D2, die haar eerste wedstrijd nipt wist te 
winnen van GKV D1, 6-5. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ODO D3. Zowel de 1e veldcompetitie als de zaalcompetitie speelde de D5 in 
de 3e klasse en beide keren eindigde de D5 op de 3e plek. Ook nu weer op het veld speelt de D5 in de 3e 
klasse en komt het drie ploegen tegen, die ze ook in de zaalcompetitie hadden, en die alle drie onder de D5 
eindigden: Dijkvogels D3, ONDO D4 en ODO D3. VALTO D5 begon de competitie thuis tegen ODO D3 en 
ook al speelde ze geen beste wedstrijd, toch werd de volle buit binnen gehaald: 4-3. A.s. zaterdag speelt de 
D5 uit tegen Dijkvogels D3, die haar eerste wedstrijd gelijk speelde, 8-8. 
 
E-jeugd 
Valto E1 ging op bezoek bij Meervogels E2. De E1 ging fel van start en hield dat de hele wedstrijd vol. 
Hierdoor werd er vrij eenvoudig gewonnen. Zelfs bij een ruime voorsprong werd de concentratie vast 
gehouden wat resulteerde in een 4-13 overwinning. Komende zaterdag wacht ONDO E4. 
Valto E2 speelde thuis tegen Avanti E2. Het lukte de E2 niet om een vuist te maken en verloor de wedstrijd 
uiteindelijk met 6-10. Wellicht dat er zaterdag tegen ONDO E1 wel punten gehaald kunnen worden. 
Ook Valto E3 kwam niet met punten terug naar De Lier. Refleks E2 was vooral de eerste helft de sterkere 
partij. De laatste 10 minuten kwam de E3 goed terug. Helaas duurde de wedstrijd te kort om de achterstand 
nog weg te werken en werd er verloren met 12-8. Komende zaterdag nieuwe kansen tegen DKC E1. 
Valto E4 speelde uit tegen VEO E1. De eerste helft liep de E4 een beetje te slapen waardoor ze al snel 
tegen een achterstand aankeken. De tweede helft ging het stukken beter maar de achterstand was niet meer 
in te halen. Er werd met 11-5 verloren. Komende zaterdag wordt er weer tegen VEO gespeeld, maar dan bij 
ons thuis.  
Valto E5 had ook al een slechte start waardoor ze met een achterstand van 0-3 de rust in gingen. De tweede 
helft was stukken beter maar niet lang genoeg voor de winst. De uitslag was uiteindelijk 5-7 voor Excelsior. 
Komende zaterdag gaat de E5 op bezoek bij Fortuna E1. Valto E6 kreeg Velocitas E5 op bezoek. Hier wel 
een goede wedstrijd en de winst voor Valto. Na 40 minuten stond er 8-5 op het scorebord. Komende 
zaterdag wacht Meervogels E4. 
Valto E7 had een sterke start van het veldseizoen tegen ONDO E6. Er werd ruim met 1-9 gewonnen. 
Komende zaterdag spelen jullie tegen Dijkvogels E3.  
Valto E8 ging ook op bezoek bij ONDO om tegen de E7 te korfballen. Zij hadden het een stuk lastiger. Er 
werd helaas met 5-1 verloren. Komende zaterdag komt Achilles E3 bij ons op bezoek. 
 
F-jeugd 
Valto F1 maakte er zaterdag een waar doelpuntenfestijn van. Als snel mocht de superspeler van ONDO F2 
het team komen versterken. Toen dat ook niet voldoende tegenstand bood, mocht ONDO een tweede 
superspeler inzetten om nog een beetje evenwicht in de wedstrijd te krijgen. Maar zij konden niet voorkomen 
dat Valto met 31-3 won. Komende zaterdag mogen jullie op bezoek bij Futura F1. 
Valto F2 had niet helemaal haar dag en kon niet lekker in de wedstrijd komen. Er werd helaas met 3-6 
verloren van Lynx F1. Komende zaterdag mogen jullie op bezoek bij KVS F2. 
 
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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AGENDA VOORJAARSVERGADERING 
	
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene 
voorjaarvergadering.  

Deze wordt gehouden op maandag 11 april 2016. 
 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.00 uur begint de vergadering. 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen 
op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening	door	de	voorzitter	
2 Vaststellen	notulen	najaarsvergadering	2015	
3 Plannen	en	mededelingen	bestuur	
4 Visie	2016-2020	
5 Jubilarissen	
6 Rondvraag	

 
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden 
gesteld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden, Secretariaat VALTO 
 
Aan de wandel! 
Het is al weer wat langer licht, de temperatuur lijkt boven 0° 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 
 
Valto Zonnepanelen  
Vorig jaar december is het zonnepanelen initiatief gestart. Een initiatief om de vereniging maatschappelijk 
bewust haar steentje te laten bijdragen aan het milieu en op een slimme manier te investeren in onze 
vereniging. 
Graag informeren we iedereen over de voortgang.         
* Binnen een maand hebben we 16 deelnemers gevonden om te participeren in dit initiatief met gebruik van 
het slimme Valto Financierings plan. 
* We hebben een contract afgesloten met Willem Ditewig Solar voor het leveren en plaatsen van 72 panelen. 
* We hebben subsidie aangevraagd voor dit zonnepanelen plan.   
Momenteel wachten we op bevestiging van de subsidie om de panelen daadwerkelijk te laten bestellen en 
tot installatie over te gaan. We verwachten dat eind februari, begin maart te kunnen doen.  
   
 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Slim Valto Financierings plan  
De zonnepanelen actie hebben we snel kunnen opstarten door een slim plan waarover al eerder 
gecommuniceerd is. Nu willen we het succes van dit plan uitbreiden door tevens te investeren in  een 
speeltoestel naast het terras van VillaValto (waar nu gemeentetuin is). We zoeken zodoende nog enkele 
personen, die willen deelnemen aan dit financieringsplan; 1000 euro inleggen en over 5 jaar nagenoeg 1000 
euro terug. Wil je meedoen, neem dan contact op met de sponsorcommissie (        sponsor@ckv-valto.nl) of 
met Hans Ridder en/of Michiel van den Bos.  
 
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	
24-06																			geen	schoonmaak	
01-07																			B2+	B3	
	
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
 
 
'Valto Opinie'  # Stelling  3 met Bart, Niels, Rick en Laurens  
 
Vanaf 2016 gaan we maandelijks een stelling formuleren. Er wordt door een aantal korfbal-liefhebbers 
commentaar gegeven op deze stelling, zodat we de kijk op korfbal kunnen verbreden. 
 
 # Stelling3 : De deelname van korfbalclubs aan de Haagse Korfbaldagen en aan de Zuid-Holland korfbalcup 
zijn van toegevoegde waarde  
 
Bart van Muyen,  bestuurslid Technische Zaken bij Valto en all-round Valto-fan. 
 
“Deelname aan de Haagse Korfbaldagen en de Zuid-Holland Korfbalcup zijn wat mij betreft van grote 
toegevoegde waarde. En wel om verschillende redenen. 
 
Ten eerste vormen de wedstrijden een prima aanvulling op het oefenprogramma. Met name de Haagse 
Korfbaldagen zijn zodanig gepland dat de wedstrijden gebruikt kunnen worden als oefenwedstrijden. Het 
toernooi wordt namelijk in 1 week afgewerkt, begin november, voor het zaalseizoen begint. Voor de ZHCup 
geldt dit wat minder aangezien deze wedstrijden gedurende de competitie gespeeld worden. Echter alsnog 
zijn de wedstrijden vaak welkom als oefenmateriaal. Ik geloof heel erg in het spelen van zo veel mogelijk 
wedstrijdsituaties als training voor de competitie. Dus met die extra potten werkt dat goed! 
 
Daarnaast is het voor Valto een geweldige manier om in aanraking te komen met wat hoger spelende 
ploegen en ons spel daaraan te meten. Dat was dit jaar vooral goed te zien in de ZH-cup. Daar hebben we 
leuke potten neergezet met veel doelpunten. Valto heeft laten zien bij vlagen echt goed te kunnen korfballen. 
Helaas hebben we ook gemerkt nog niet constant genoeg te zijn. Want tussen de wedstrijden voor de ZH-
cup door, deden we slechte zaken in de competitie. 
 
Tenslotte, en dat is ook erg belangrijk, is het ook erg leuk voor het publiek. De toernooien en 
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bekerwedstrijden hebben hun eigen dynamiek, extra kansen op leuke prestaties en ons Valto publiek is daar 
dol op. Het bezoeken van de finale van de ZH-cup was voor mij dit jaar één van de hoogtepunten van dit 
jaar! 
 
Kortom, geen twijfel. Toernooien als HKD en ZH-Cup zijn voor mij van zeer grote toegevoegde waarde!'' 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Niels Koole, Speler van Valto 1 en trainer van Valto A2. 's Nachts mag je mij altijd wakker maken voor 
gebakken champignons. 
 
''Daar ben ik het helemaal mee eens. Al maakt het wel uit hoe je deze toernooien aan gaat. De Haagse 
Korfbaldagen vinden bijv. plaats tussen de veld en zaalcompetitie in en met de overgang van veld naar zaal 
kan dit nog wel eens voor de nodige blessures zorgen. Belangrijk om daar dus scherp op te blijven. 
Anderzijds zijn dit ook mooie wedstrijden ter voorbereiding van de zaalcompetitie. Ook al zijn de afmetingen 
van het speelveld binnen en buiten tegenwoordig hetzelfde, het is altijd weer even wennen en dan zijn 
wedstrijden waar iets op het spel staat het leukst om te spelen. Dit jaar deden we dan voor het eerst mee 
met de Zuid-Holland Korfbalcup, waar je dan (misschien onverwachts) toch hoge ogen gooit. Dit geeft niet 
alleen het team een onwijze boost, maar zoiets zet ook de hele vereniging op zijn kop. Zolang de competitie 
er niet onder lijdt, denk ik dat zulke evenementen alleen maar van meerwaarde zijn.'' 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Rick Voskamp, In het verleden spelend voor Valto en ONDO, kritisch en nu scheidsrechter in de 
hoofdklasse. 
 
''In mijn ogen wel. Ik denk alleen, en de organisatie van de Haagse Korfbaldagen gaat hier niet blij mee zijn, 
dat de Haagse Korfbaldagen meer als een oefentoernooi wordt gezien. En de Zuid-Holland Korfbalcup meer 
als een echt bekertoernooi. In de opzet van de Zuid-Holland Korfbalcup zie ik persoonlijk meer potentie. 
Ik zou graag nog wel willen zien dat er een extra bekertoernooi komt op het veld, iets wat ze in diverse 
andere regio's al kennen." 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Laurens Verbaan, 
Een echt sportliefhebber, volgt alles wat met korfbal te maken heeft, spelend voor Valto 2 en trainer/coach 
van Valto C1. 
 
''Het is zeker weten een toegevoegde waarde. De Haagse Korfbaldagen is een mooi toernooi voor de 
zaalcompetitie, die op dat moment er aan zit te komen. Sommige speelrondes van de Haagse Korfbal 
Dagen zijn wat te dicht op elkaar gepland, maar voor de rest een prima en goed georganiseerd toernooi.  
Zeker een aanrader. In 2014 heb ik zelf in de finale gestaan tegen KZ/Hiltex A1, ook toen was alles tip en 
top geregeld in de hal van HKV/Ons Eibernest. 
 
Sinds dit jaar doen wij ook mee aan de Zuid-Holland Korfbalcup. Een toernooi dat midden in de competitie 
valt, wat ook de selectie van Valto gevoelt heeft. Maar daar hebben we een hele mooie tegenprestatie voor 
geleverd: Het halen van de finale. Wat was dat gaaf en een hele, hele speciale ervaring! Met drie bussen vol 
naar Ridderkerk... Full house in de sporthal, en twee teams die er volle bak tegen aan gingen. 
 
Zuid-Holland Korfbalcup een toevoegde waarde? Ja, maar er zit dus een maar aan. De selectie moet wel 
breed genoeg zijn. Want een doordeweekse wedstrijd (op bijvoorbeeld donderdag...) is best wel een 
belasting voor de zaterdag. Naast dat is het natuurlijk erg gaaf om tegen andere ploegen te spelen waar je 
anders nooit tegen zou spelen, zoals een KCC.  
Wie weet over een paar jaar....'' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
We horen ook graag jullie mening hierover, dus voel je vrij om te reageren! Ga naar 
www.facebook.com/ValtoNieuws en vervolgens naar het bericht van #Stelling3!  
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Agenda 

 
 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
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.  
 
We beschikken dit jaar over 30 sportstudenten van het Mondriaan-College. 
 
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een 
Valto-hart hebben, wil je  
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- 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 
  
 
DE LAATSTE 3 KAARTEN …. 
 
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 
Tijdstip:  14 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 Valto	D1 kaarten
Jan	Jaap	Elenbaas 4 Mellanie	Noordam 1
Joke	van	Oudheusden 4 Kim	Vreudenhil 1
Bart	van	Muyen 4 Romy	Lansbergen 1
Petra	Dijkstra 4 Emma	vd	Bos 1
Sheila	Herbert 1 Annelie	Prins 1
Maaike	Ridder 1 Elise	Rijsdijk 1
Johan	vd	Meer 4 Romeo	Kortekaas 1
Bas	Ridder 1 David	van	Dijk 1
Iris	Lagerwerf 1 Koert	Ridder 1
Anja	vd	Eijk 4 Jasper	vd	Eijk 1
Michiel	vd	Bos 2 Frank	de	Rijcke 1
Jordi	en	Henk-Jan	Lammers 2 Naomi	Grootscholten 1
Ivar	van	der	Stok 1 Ttoaal	D1 12
Ilse	Slaman 1
Emma	Looijenga 1 Scheidsrechters
Norah	Schriel 1 Thijs 1
Maaike	de	Wolf 1 Cock 1
Bart	Setters 1 Ruben 1
Gerard	van	der	Schee 1 Rick 1
Laurens	Verbaan 1
Dita	Poot 2 totaal	scheids 4
Luca	Hagemans 1
Nog	beschikbaar 3

Totaal	scheidsrechtes 4
Valto	D1	 12
Totaal 62



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

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

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

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

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Oproep voor alle 
superhelden!

24 t/m 26 juni 
houden wij weer 

ons jeugdweekend! 
Houd deze datum 

dus vrij!

Verdere 
info volgt 

binnenkort!
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Westlands Kampioenschap 2 tegen 2      
Beste korfballiefhebbers uit het Westland, 
 
CKV Valto organiseert woensdag 13 april 2016 een WK (Westlands Kampioenschap) 2 tegen 2 korfbal voor 
de A en B jeugd! Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden 
tegen een ander koppel.  
 
Om het uitdagend te maken hebben we de regels een beetje aangepast…. Maar die vertellen we jullie pas 
13 april! De inloop van het evenement start om 18:45. Om 19:00 zullen de eerste wedstrijden gespeeld 
worden en tussen 20:30-21:00 zal het evenement ongeveer klaar zijn. 
 
Ook de A en B teams van CKV ONDO , CKV Dijkvogels en ODO Maasland zijn van harte welkom! 
Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar www.ckv-valto.nl/wk2tegen2 en schrijf je in! 
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen, dus wees er snel bij!!! 
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-valto.nl. 
 
 
 
  



De Bijblijver, 4 april 2016 13 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
Het mooie weer komt eraan 
Hoewel ik het eens ben met de mensen die vinden dat zaalkorfbal 
spectaculairder is dan veldkorfbal, gaat mijn hart wel helemaal 
open als we weer in ons eigen clubhuis kunnen. Wat een 
gezelligheid en fijn samenzijn was het donderdagavond en 
zaterdag. En dan moet het echte mooie weer met volop gebruik van ons terras nog komen! Heerlijk! 
 
De ballen mee naar huis!  
Zoals al eerder gecommuniceerd: we gaan de ballen niet meer opslaan in de rekken maar (net als in de 
zaalperiode) gaan ze gewoon mee naar huis in netten. De reden is dat wij steeds meer ballen kwijtraken als 
ze opgeslagen worden in het ballenrek, en dat we ze in de zaalperiode (als ze in netten mee naar huis gaan) 
nauwelijks kwijt raken. 
Aan de trainers / coaches het verzoek: kijk even goed hoe jullie dat met de spelers regelen. Neem ze zelf 
mee of laat de jeugdspelers helpen, maar zorg dat ze wel verantwoord op de fiets kunnen! 
 
Thee of limonade? 
Genieten jullie ook van de thee of limonade in de rust van de wedstrijd? Nou, veel teams niet. De thee of 
limonade wordt vaker niet opgehaald aan de bar dan wel. Verzoek aan de leiders: stem vooraf even af met 
barpersoneel of je team wel of niet een drankje nemen in de rust. Wil je niet, hoeven de barmedewerkers dat 
ook niet in te schenken. Vraag het ook even voor je tegenstanders. Verspilling is zonde! 
 
Afronding seizoen en blik naar volgend jaar 
De TC is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Voor de spelers geldt: 
Datum Rekening houden met 
1 mei Uiterlijk afschrijven komend seizoen.  

Hopelijk niemand, maar mocht je besluiten om volgend jaar niet te spelen laat 
dat dan weten via leden@ckv-valto.nl of rechtstreeks aan Joke van 
Oudheusden. Blijf in elk geval overig lid en steun jouw cluppie! 

5 mei Hemelvaart toernooi bij Veo  
De maand juni Trainen jeugd in nieuwe samenstelling 
18 juni  Toernooi voor aantal jeugdteams in nieuwe samenstelling 
Juli Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond 
4 Augustus Eerste training voor Valto 1, 2, A1, A2 
15 Augustus Eerste training voor Valto 3,4,5, B1, C1, D1 
22 Augustus Eerste training overige teams. 

 
Het jaarschema voor komend jaar 
Deze week komt ook het jaarschema voor komend jaar online op de Valto site. Check daar welke weken en 
weekenden vrij zijn en je met een gerust hart op vakantie kan! 
 
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 



De Bijblijver, 4 april 2016 14 

AID 
Naar aanleiding van het eerdere stukje. Ook wij hebben in de kantine een Aid. Zie foto. 
 

 
 

Spreekwoorden die in de sport gebruikt worden (2) 
 
De man met de hamer tegenkomen: gelukkig bij korfbal geen normaal verschijnsel. Mocht je die op enig 
moment toch tegenkomen dan is het meest eenvoudige die door te verwijzen naar het functie bij bosbeheer. 

 
Te hard van stapel lopen: niet aan te raden bij korfbal. We hebben al te maken met een hoge korf en 
daarbij ook nog een stapel is echt te veel gevraagd. 
Een goed begin is het halve werk: is bij korfbal niet van toepassing. Hoe goed je ook begint, het werk is 
pas afgelopen bij het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter en die regel geldt ook als je waardeloos 
begonnen bent. Het beste is dan ook vanaf het begin goed te spelen en dat vol te houden gedurende de 
gehele wedstrijd, dus tot het eerder genoemde laatste fluitsignaal. 
Wie niet sterk is moet slim zijn: lijkt waar te zijn, maar wederom niet bij korfbal. Ook van sterke spelers 
mag verwacht worden dat ze slim zijn. 
Al doende leert men: dit is een open deur; nog nooit iemand ontmoet die iets kan zonder het geleerd te 
hebben.  
Een ezel stoot zich geen tweemaal aan de zelfde steen: Het is erg dom om twee keer dezelfde fout te 
maken. Kijk een paar uurtjes naar de VALTO ploegen en bedenk dat als dit echt waar zou zijn er op diverse 
plaatsen in vrijwel alle teams enkele ezels opgesteld zouden moeten staan. Aangezien ik zelden ezels zie op 
ons sportpark lijkt het beter dit spreekwoord niet op VALTO toepasbaar te laten zijn  
Goedkoop is duurkoop: hier twijfel ik. Goedkope schoenen kunnen uitstekend zijn, maar slechte goedkope 
schoenen vragen snel om nieuwe schoenen. Maar worden daarmee dan de eerst aangeschafte schoenen 
duurder? En hoe zit dat dan met trainers….Denk daar zelf maar eens goed over na. 
Hoogmoed komt voor de val: afgelopen zaterdag heb ik diverse spelers van VALTO zien vallen en ik weet 
zeker dat niemand van die spelers Hoogmoed heet. Dit moet dus van toepassing zijn geweest op de 
tegenstanders. Dat kan ik helaas niet controleren aangezien de namen van die spelers niet ken.  
Rust roest: dit is natuurlijk een vanzelfsprekendheid. Dit moet je altijd zien te voorkomen. 
Maar waarom noem je dan je vereniging Rust Roest? Eindhoven, overgangsklasse!!!! 
Opzoeken: 7 senioren, 1 A-team, geen B-teams,…dat heb je ervan…even niet opgelet… 
Wel weer C, D, E en F-teams. Tijd om over na te denken. 
 
To Val 
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 & 2 pakken maar de halve buit in Tilburg.  

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
VALTO heeft na een toch wel een beetje teleurstellend zaalseizoen weer vertrouwen getankt in de 
oefenwedstrijden. Tegen overgangsklassers Sporting Trigon en Phoenix werden prima wedstrijden op de 
mat gelegd en dan ook gewoon gewonnen. Dit gaf een goed gevoel voor het vervolg van de veldcompetitie. 
Eerste tegenstander was, zoals bij de start in augustus, KV Tilburg in Tilburg. Gezien de afstand werd er 
gekozen voor een bus om alle spelers ter plaatse te krijgen, zodat zij uitgerust aan de wedstrijden konden 
beginnen. Voor VALTO 2 was het zaak om ook gelijk voor de winst te gaan, om uit het “rechter” rijtje te 
geraken. In augustus werd de wedstrijd nipt gewonnen, maar er zijn wat mutaties geweest binnen de 
selectie. Vandaag stond er dus een iets gewijzigd  VALTO 2 om KV Tilburg het vuur aan de schenen te 
leggen. Voor de thuisploeg staat er ook veel op het spel, want na de degradatie naar de reserve 2e klasse in 
de zaal zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om ook op het veld niet te degraderen. Zij begonnen dan 
ook scherp aan de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter De Grutter. Deze jongeman floot overigens 
een prima pot, ondanks dat hij het af en toe niet makkelijk had. De thuisploeg schoot als eerste de nul van 
het bord door een afstandsschot van één van de dames. Zij zouden de thuisploeg gedurende de eerste helft 
in de wedstrijd weten te houden, want het heren kwartet werd door de VALTO heren Ron, Laurens, Pieter en 
Bart prima uitgeschakeld. Het handje vol Liers publiek moest wachten tot de zesde minuut voordat Ron voor 
VALTO hetzelfde deed. Tot de 3-3 tussenstand halverwege de eerste helft bleef het om en om scoren, maar 
toen wisten Bart en Lotte met twee snelle aanvallen VALTO het eerste gaatje van twee te bezorgen. Het 
eerste aanval vak liep echter nog niet lekker, waardoor het even later toch weer gelijk werd. Opnieuw wist 
VALTO een gaatje te slaan. Dit keer door doelpunten van Lisanne en Pieter, maar de thuisploeg wist ook dit 
gaatje weer te dichten. Toch ging VALTO met een kleine voorsprong richting kleedkamer na het tweede 
doelpunt van Pieter.  
Bij aanvang van de tweede helft was het aantal VALTO supporters intussen verdubbeld en konden we ons 
gaan opmaken voor een met scherp schietende Lierse ploeg. De 7-8 ruststand werd na de thee in rap tempo 
uitgebouwd naar een comfortabele 7-14 na een kwartier spelen. Het eerste aanval vak was nu ook scherper 
en ook Laurens bleek in de rust zijn vizier goed afgesteld te hebben. De Lierse korf bleef nog even op slot, 
waardoor de thuisploeg nog verder op achterstand gezet zou worden. Pas na twintig minuten wist de 
thuisploeg hun eerste doelpunt te scoren na de thee. De wedstrijd was toen allang gespeeld en VALTO kon 
het laatste kwartier lekker uitspelen. Het was natuurlijk wel de bedoeling dat men niet zou verslappen en 
gewoon goede aanvallen bleef neerzetten. Zo werd er naar het eind van de wedstrijd toe gewerkt, die 
afgefloten werd bij de stand 12-24. Een prima wedstrijd voor de VALTO reserves, waarmee we naar een 
gedeelde 2e plaats stijgen. Het gat naar beneden blijft echter slechts drie punten, dus volgende week zal 
weer alles uit de kast moeten om de punten in De Lier te houden.  
Na het goede voorbeeld van VALTO 2 was het de beurt aan het vlaggenschip om het feestje voor de 
terugweg in de bus compleet te maken. Deze wedstrijd stond onder leiding van de heer Bond die duidelijk al 
wat jaartjes meeloopt. Hij deed het ook prima, al had hij hier en daar van mij wel wat strenger mogen 
optreden.  KV Tilburg heeft, in tegenstelling tot hun 2e team, een prima zaalseizoen achter de rug, waarin zij 
kampioen werden in de 1e klasse poule met daarin ook Vriendenschaar(H) en Swift (M). Niet de minste 
tegenstanders, dus VALTO was gewaarschuwd. Zonder het beloofde zonnetje en zonder wind leek het wel 
een zaalwedstrijd, maar dan op een heel groot veld. Toch een handicapje voor de Lierse ploeg, want er werd 
door de Tilburgse heren van afstanden geschoten die in De Lier nooit genomen kunnen worden omdat ze 
dan buiten de lijnen zouden staan. Door de afwezige wind vielen deze afstandsschoten ook regelmatig door 
de korf. De openingstreffer was zo’n afstandsschot, maar Judith wist even later ook voor VALTO te scoren. 
De thuisploeg bleek echter scherper aan de wedstrijd te beginnen, om een herhaling van de wedstrijd in 
augustus te voorkomen. Toen bleef het de hele wedstrijd stuivertje wisselen met dan VALTO en dan KV 
Tilburg op een kleine voorsprong. Pas in de slotfase wist VALTO toen de punten uit het vuur te slepen, 
waarbij er regelmatig over de scheef gegaan werd wat ook de nodige blessures opleverden. De inzet van de 
thuisploeg resulteerde vandaag in een 5-1 voorsprong na acht minuutjes spelen. Toen begon ook bij VALTO 
de aanval beter te lopen en werden zorgvuldiger opgezet. Met drie doelpunten op rij van Frank, Niels en 
Thom was daar gewoon weer de aansluiting bij 5-4. Het lukte echter niet om langszij te komen, doordat er te 
weinig druk werd gegeven in de verdediging en de Tilburgse heren steeds hun afstand schoten mochten 
nemen. Deze vielen te vaak door de korf, waardoor VALTO achter de feiten aan bleef lopen. Het verschil 
werd weer vier bij 11-7, maar toen schakelde VALTO even een tandje bij. In deze fase werden de aanvallen 
goed neergezet en strakker verdedigd, waardoor het vijf minuten later gewoon 11-11 stond door de 
doelpunten van 2x Frank, Thom en Judith. Nu hoop je dat de ploeg zal doordrukken, maar helaas was daar 
weer zo’n afstandsschot vanaf de zijlijn. Deze werd nog wel gepareerd door Frank, maar er kon niet worden 
voorkomen dat de thuisploeg met een 14-12 voorsprong de kleedkamer inging.  
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Het moest dus in het tweede deel gebeuren, want de winnaar van vandaag houdt zicht op de koppositie in 
de poule en de verliezer blijft naar beneden kijken. VALTO kwam echter niet scherp uit de kleedkamer. 
Nadat de eerste aanval op niets uitdraaide voor VALTO ging de thuisploeg weer even los. In een paar 
minuten tijd was het verschil weer opgelopen naar 17-12, voordat Rob wat terug kon doen. Na tien minuten 
vond Marco het tijd om in te grijpen en wisselde Niels voor Bart, die in zijn eigen wedstrijd een prima pot 
speelde. Helaas kreeg de thuisploeg een vrije bal mee, die ook werd afgerond en het verschil weer op vijf 
stond. De volgende tien minuten ging de Lierse korf echter op slot. Er werd stakker verdedigd tot aan de 
zijlijn en langzaam maar zeker wist VALTO zich terug te knokken in de wedstrijd. Na de doelpunten van 
Frank en 2x Judith leek de aansluiting weer in de maak bij 18-16, maar toen was er na de vak wisseling 
even een momentje van onoplettendheid. Hier maakte de thuisploeg dankbaar gebruik van en scoorde, naar 
later bleek, de belangrijke 19e treffer. Bart zorgde met zijn doelpunt dat er tien minuten voor tijd nog steeds 
hoop was voor het meegereisde publiek. De verdediging trok de lijntjes nog strakker aan, waardoor de 
thuisploeg bijna wanhopig moest toezien hoe de ene na de andere aanval op niets uitdraaide. Het eerste 
aanval vak van VALTO had echter ook moeite om onder de druk van de Tilburgse verdediging uit te komen. 
Toen Thom uiteindelijk in de dertigste minuut voor de aansluiting zorgde begon het Lierse publiek er weer in 
te geloven. Helaas verharde de wedstrijd nu wel door de fysieke inzet van de thuisploeg. In augustus 
resulteerde dit erin dat we Rob en Niels in de volgende wedstrijden moesten missen, maar dat is ons 
vandaag gelukkig gespaard gebleven. Het strakke verdedigen van Lisanne, Lotte, Frank en Bart zorgde 
ervoor dat VALTO steeds zicht hield op een mogelijk punt of misschien wel meer. De schoten wilde echter 
maar niet vallen en in chaos onder de korf was ook moeilijk te beoordelen wie er een overtreding maakte. In 
de laatste seconden van de wedstrijd kreeg VALTO dan eindelijk hun eerste strafworp toegekend. De druk 
op deze strafworp, die VALTO een zwaarbevochten punt zou opleveren, kwam op de schouders van Rob te 
liggen. Ook hij blijkt ook gewoon een man van vlees en bloed. Hij wist deze kans op een gestolen punt niet 
te benutten, waarmee de wedstrijd eindigde in een terechte overwinning van 19-18 voor KV Tilburg. VALTO 
kan het zichzelf aanrekenen dat hier de punten zijn blijven liggen, want er zal in de komende wedstrijden 
meer energie in de verdediging gestoken moeten worden. Als meest scorende ploeg in de poule staat het 
wel een beetje raar dat het toch een negatief doelsaldo blijkt te zijn. Volgende week dus maar scherper aan 
de wedstrijd beginnen op ons eigen veld aan de Veilingweg. Tegenstander is dan Victum/War Child uit 
Houten. Met deze tegenstander hebben we nog een appeltje te schillen. Zij konden profiteren van de 
gehavende VALTO selectie die zij in september troffen na het slagveld van de week ervoor. Supporters 
bedankt dat u de reis naar Tilburg hebt willen maken en we zien u graag in grote getale volgende week bij 
de Villa.  
Arno van Leeuwen. 
 
PKC B1 – Valto B1 
Afgelopen zaterdag mochten we het om 12;15 het opnemen tegen PKC B1 . Waarschijnlijk werden wij door 
PKC gezien als de underdog maar daar hebben ze zich dan flink in vergist. Want we wisten na een redelijk 
goede eerste helft met een 4-11 voorsprong de kleedkamer in te gaan. Na een praatje en even wat 
gedronken te hebben begonnen we aan de tweede helft. De tweede helft wist PKC goed bal lijn te 
verdedigen en kregen we het dus iets lastiger. PKC wist het zelfs nog even spannend te maken door terug te 
komen naar een stand van 10 tegen 13. Gelukkig lieten we ons daar niet gek door maken en konden we na 
een heerlijke overwinning van 12-18 de 2 punten meenemen naar De Lier. Laura bedankt voor het 
meespelen, Iris en Bas bedankt voor het reserve zitten. Volgende week spelen we om 11;15 thuis tegen 
Nieuwerkerk B1. Tot dan! 
 
Groetjes de B1 
 
Nieuwerkerk C1 - Valto C1 
Afgelopen zaterdag mochten we alweer om 09:45 vertrekken vanuit de ‘vertrouwde Villa Valto’. Om 10:00 
begon de wedstrijd tegen Nieuwerkerk. Iedereen had er zin in om het veldseizoen goed te beginnen. We 
begonnen de wedstrijd maar kwamen al snel 1-0 en 2-0 achter. Daarna werd er door beide ploegen een 
lange tijd weinig gescoord. Maar Nieuwerkerk wist uiteindelijk toch de korf te vinden en zorgde voor een 3-0 
en later ook 4-0 achterstand op het scorebord. Er werd gewisseld en Nieuwerkerk scoorde gelijk de 5-0 
erachteraan. Net voor rust wist Valto het nog 5-1 te maken door een schot van Bas. We kregen in de rust 
een praatje van Laurens en iedereen kreeg weer vertrouwen dat we nog konden winnen. Nog geen 5 
minuten na de rust waren voorbij of het lukte Valto om de  
5-2 te maken via een strafworp van Wouter. Hierna werd er gezocht naar de aansluitingstreffer maar die 
werd niet gevonden dus maakte Nieuwerkerk er 6-2 van. Met nog een kwartier op het scorebord was het nog 
mogelijk om er een spannende wedstrijd van te maken. Laura scoorde een doorloop en zo kwamen we weer 
op 3 punten verschil, 6-3. Een tijdje later scoorde Tessa via een schot en werd uiteindelijk toch die 
aansluitingstreffer gevonden. Maar er werd helaas niet meer gescoord. De scheidsrechter floot af voor een 
eindstand van 6-4 in het voordeel van Nieuwerkerk. Erg jammer maar volgende week spelen we tegen 
Vriendenschaar C1, waar we gaan proberen om de eerste 2 punten te behalen. Dus kom allemaal kijken om 
10:30 thuis bij Valto! Groetjes C1 
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DES C2 – Valto C2 
We speelden om 13.00 uur uit tegen DES C2 in Delft. We vertrokken om 12.00 uur. We hadden Koert, 
Jasper en David uit de D1 mee om in te vallen, omdat Freek en Lorenzo niet mee konden en ik zelf 
geblesseerd ben. We startten niet heel goed aan de wedstrijd, want we stonden al snel 1-0 achter. Het werd 
later ook nog 2-0 voor DES. David scoorde de 2-1. We gingen de rust in met een 2-1 achterstand. Na de rust 
scoorde Amber al snel de 2-2. DES scoorde de 3-2 en de 4-2. Jordi scoorde na een tijdje de 4-3. Tessa 
scoorde de 4-4. Gelijkspel zou leuk zijn, maar helaas scoorde DES de 5-4. Het bleef tot de laatste minuut 
een spannende wedstijd. Helaas gingen we zonder punten weer terug naar huis. Koert, Jasper en David 
bedankt voor het invallen. Volgende week spelen we om 11.30 uur thuis tegen KVS. Dan gaan we weer voor 
de winst. 
  
Groetjes Julia M 
 
 
Valto D2 – Weidevogels D1 
De wedstrijd begon en gelijk scoorde Valto het eerste doelpunt. Het ging gelijk goed en Valto scoorde al snel 
het tweede doelpunt waarna het 0-2 voor Valto stond. Jammer genoeg scoorde Weidevogels ook nog een 
doelpunt waarna het 1-2 stond voor Valto. Al snel volgde Valto met nog een doelpunt de 1-3. Na dat 
doelpunt kwam de 1-4 voor Valto, en gelijk ook de 1-5 erachteraan. Na dit doelpunt kwam de rust en gingen 
we even naar de kleedkamer voor het praatje. Na de rust scoorde Valto er gelijk nog een en stond het 1-6. 
Al gauw volgde de 1-7 en ook de 1-8 en ook de 1-9, daarna volgde de 1-10 en daarna scoorde weidevogels 
er opeens 3 en eindigde de wedstrijd met 4-10 voor Valto. 
Groetjes Thomas 
 
 
Valto D3- Die Haghe D3 
Op zaterdag 2 april hebben we tegen Die Haghe gespeeld. We begonnen en we kwamen er al snel achter 
dat wij beter waren. Ik begon in het aanvalsvak met Sanne, Ilse en Bas. Na 12,5 minuut hadden we alle vier 
1 keer gescoord. Met de rust stond het 7-1. Ons doel werd om er in totaal 20 te maken en dat iedereen er 1 
ging scoren. We hebben er in de tweede helft nog 7 gemaakt. Bijna iedereen heeft kunnen scoren. We 
hebben ook nog een paar tegendoelpunten gehad. De eindstand was 14-4. Alicia en Ilse maakten er 3, 
Sanne, Daan en ik 2, Bas en Lisa maakten er 1. Luke scoorde met de verkoop van potgrond en won een 
snoepstrippenkaart! Het was een leuke wedstrijd en Justin bedankt voor het invallen! 
 
Groeten van Jens 
 
Valto E1 
Leuke wedstrijd eerste 10 minuten 5/2 voor toen werd het 7/3 pauze! 
Na de pauze 12/3 en de eindscore 13/4 volgens de scheids! 
Wat hebben jullie super gespeeld! 
Groetjes Tim van Lier 
 
Valto E2 – Avanti E2 
Het was een mooie zomerse dag. Valto E2 moest spelen tegen Avanti E2.  
In het begin was het spannend, we gingen om de beurt scoren. Eerst 0-1 toen 1-1, daarna 2-1 en weer gelijk 
2-2. Toen 2-3 en 3-3. 
Daarna heeft Avanti een paar keer gescoord, terwijl wij veel meer kansen hadden. Die gingen er helaas niet 
in. De bal werd ook weer een paar keer afgepakt. En ze gingen bij de doorloop ook heel veel snijden.  
Daarna maakten ze een grote voorsprong 3-8, maar Valto kwam weer terug tot 6-8. 
En toen scoorden zij nog 2 keer, de eindstand was 6-10. Er was ook een hele grote jongen bij Avanti, daar 
hadden wij wel een beetje last van.  Gelukkig werd hij telkens goed verdedigd. 
Wel jammer van al onze gemiste kansen, want eigenlijk waren wij wel beter. 
De volgende keer winnen wij !!! 
 
Groeten van Nouky Staats 
 
Valto E4 
Vandaag was de eerste wedstrijd buiten. De kinderen waren best nerveus omdat ze hoger ingedeeld  zijn 
omdat ze in de zaal kampioen zijn geworden.  
In de eerste helft had Valto het meeste balbezit. De keren dat VEO aan de bal was scoorden ze. Bij rust 
stond het dan ook 7-2. 
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De tweede helft verdedigden we goed zodat VEO moeilijk kon scoren. We hadden veel kansen maar helaas 
gingen de ballen er moeilijk in. Beide ploegen scoorden  nog een paar keer zodat de eindstand 11-5 was. 
Valto bleef, ondanks dat we achter  stonden, strijdlustig tot de laatste minuut. Jullie hebben goed gespeeld! 
 
Groetjes van  Igor  en Mildred 
Valto E6 – Velocitas E5 
Afgelopen zaterdag mochten we onze eerste wedstrijd spelen thuis tegen Velocitas E5. 
Velocitas scoordeals eerste. Wij moesten nog even wakker worden maar daarna vlogen ook bij ons de 
ballen er in. 
Het was denk niet een van onze sterkste wedstrijden, en Velocitas speelde ook wel erg goed.  
Maar onze verdediging was sterk. Ook beginnen we steeds meer te leren dat we niet altijd direct moeten 
schieten, en beter kunnen overspelen.   
Ik heb niet genoteerd wie welk doelpunt gescoord heeft, maar herinner me nog wel een héeeeeeeéééle 
mooie doorloop van Danique. 
Op het eind stonden er 8 doelpunten op het score bord bij Valto en bij Velocitas 5. 
Dus onze eerste wedstrijd hebben we gewonnen, meiden harstikke goed gedaan!!! 
Als we de lijn doorzetten van de zaal gaan we volgende week nog beter spelen. 
  
Irma en Jill 
 
ONDO E6 - Valto E7 
 Eerste wedstrijd buiten, even wennen, maar het was goed weer. We begonnen met ananas (normaal in de 
rust) waardoor we als een speer van start gingen. Goede tactiek Helen. 
Na 2 minuten scoorde Tess al het eerste doelpunt. Snel daarna scoorde Naima en Jette ook. 
Kevin is geblesseerd en Noortje afwezig, daarom speelde Dieuwertje ook even mee. Dank je wel Dieuwertje. 
We gingen de eerste rust in met 0-3. Nog een paar stukjes ananas erin en we gingen weer door als een 
speer. In de laatste 5 minuten lieten we Ondo toch een keer scoren. 
Goed gespeeld meiden. Eindstand 1-9. Tess 5x, Naima 1x en Jette 3x. 
Groetjes Kevin. 
 
Valto F1 – ONDO F2 
Het beloofde een mooie speelochtend te worden: de zon kwam heerlijk door. De F1 had er zin in! 
Er werd gefloten voor het begin van de wedstrijd en we gingen gelijk goed van start. We hadden een 
heleboel kansen, maar ze gingen er niet gelijk in. Balen, zouden we wat moeite krijgen met het afmaken van 
de kansen deze morgen?! 
Gelukkig, de eerste vloog erin, gemaakt door Robin. En toen waren we los! De ballen vlogen nu achter 
elkaar de korf in. De tegenstander kwam er niet meer aan te pas. 
  
We gingen de rust in met een zeer grote voorsprong. En de tegenstander had er pas 1 kunnen scoren. Het 
was dus genieten van onze heerlijke beker limonade. Met nog wat extra aanwijzingen van onze supercoach 
Nikki gingen we met veel plezier en enthousiasme beginnen aan de 2e helft. 
  
Wij speelden met 4 en de tegenstander met 5 spelers. De voorsprong werd echter alleen maar groter, dus 
werd er besloten om 4 tegen 6 te spelen. Het werd wel een stukje zwaarder, maar we gingen gewoon door 
met waar we mee begonnen waren: scoren! 
Uiteindelijk sloten we de wedstrijd af met een winst van 31-3. Er waren een aantal spelers bij die vandaag 
niet konden missen: Lenne en Robin. En daarbij hadden we Jill, onze top invalster, die van afstand ook nog 
behoorlijk wat keren raak kon schieten. 
  
Een top ochtend dus voor ons met een top uitslag! 
Op naar de volgende wedstrijd! 
  
Groeten, 
Finne 
 
 
Valto F2 
De eerste veldwedstrijd van de F2 speelde we afgelopen zaterdag thuis tegen Lynx.  Helaas was Toon er 
deze week niet bij. 
De dames en heer hadden er zin in, alleen kon de wedstrijd niet beginnen, de scheidrechter ontbrak. 
Gelukkig wilde de moeder van Isis deze taak op zich nemen. 
Vol goede moed begon de F2 de eerste 10 minuten. Het is wel weer wennen hoor, buiten spelen… 
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Lynx scoorde in de eerste 10 minuten twee keer. Valto probeerde de aanval goed op te bouwen, maar 
helaas lukte het niet altijd goed om de korf te bereiken. In de 2e 10 minuten wist Isis een mooi punt te 
maken.  Maar ook Lynx wist scoren.  Hierdoor stonden we met rust op achterstand. 
Na lekkere limonade en een peptalk van coach Dita ging de F2 er weer tegenaan.  Jasmijn en ook Elise 
wisten mooi te scoren. Maar lynx was net wat alerter en sneller en ging er vandoor met de zege. Eindstand  
3-6… jammer. Volgende week gaan we er weer voor! 
  
Groetjes 
Sara en Annemieke 

Trainingspakken een gevoelig onderwerp 
Afgelopen vrijdag, 1 april, was de presentatie van de nieuwe 
trainingspakken lijn gepland. De opkomst was erg laag, en gelukkig maar. 
Dat laat zien dat we een erg nuchtere vereniging zijn. Toch een aantal 
leuke reacties vernomen, omdat toch aan menig keukentafel een groen 
trainingspak onderwerp van gesprek is geweest. 
 

• Monna:	Als	ik	in	de	selectie	zou	zitten,	dan	zou	ik	ergens	anders	
gaan	korfballen!	

• Helma:	Giel,	ik	bemoei	me	niet	met	het	werk	van	de	
kledingcommissie,	maar	die	nieuwe	pakken	zijn	echt	niets.	

• GJ:	Grijs	of	een	andere	kleur	vind	ik	helemaal	niks,	Giel!	
• Keuken	tafel	Fam.	Van	Dijk:	Belachelijk	dat	groen,	past	helemaal	

niet	bij	Valto!	

Gelukkig zijn er ook een paar scherpe geesten in onze vereniging die direct 
erdoor heen prikten: 

• Marleen:	Dat	iemand	daar	intrapt,	dat	heb	je	toch	direct	door!	
• Thijs:	Ha	Giel,	heb	jij	die	trainingspakken	presentatie	volgende	week	

vrijdag	op	1	APRIL	georganiseerd?	

Samengevat zijn we toch een nuchtere vereniging! Als laatste nog even de 
reactie vanuit het bestuur via WhatsApp (zie screenshot hiernaast). 
Groetjes Michiel 
 
PS: Wat wel waar is, is dat het huidige trainingspak niet meer wordt 
geproduceerd. Het is een uitdaging een juiste opvolger te selecteren. Het 
volgende vinden we belangrijk: Oranje/Zwart; productieperiode gepland voor 
meerdere jaren; dames en heren lijn. Binnenkort hopen we het nieuwe 
trainingspak te presenteren in de Valto Korfbalshop.  
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Rest programma 
 

 
 
 




