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De feestdagen 
De aankomst van de goedheiligman lijkt het startsein voor een periode van feestdagen. Daar weten we bij 
VALTO wel raad mee! Afgelopen vrijdag waren de D-jeugd en E-jeugd aan de beurt met een heuse 
filmavond, aankomende vrijdag komt de Sint langs in de Villa voor de F-jeugd en de Kangoeroes en alsof dat 
nog niet genoeg is, volgt er net in het nieuwe jaar nog een activiteit voor de B-jeugd en C-jeugd. 
 
Maar ook de oudere jeugd en de volwassenen komen niets te kort. Zaterdag kan iedereen die een kaartje 
heeft weten te bemachtigen voor het schuurfeest eerst de VALTO teams aanmoedigen, om vervolgens de 
hopelijk klinkende overwinningen te vieren in de hal van hoofdsponsor Martin Stolze. Het belooft, net als de 
voorgaande edities, weer een geweldig feest te worden. Mocht je hier nog een bijdrage aan willen leveren in 
de vorm van hulp bij de jassen of bandjes, dan hoort GJ het graag van je. 
 
Daarna zal het even bijkomen zijn, maar niet lang. Voor je het weet is het pakjesavond, gevolgd door de 
Kerstdagen. Gezellig met familie en vrienden, even zonder korfbal. Hoewel, je weet natuurlijk nooit of Sint & 
Piet aandacht zullen besteden aan leuke korfbalanekdotes in hun gedichten! 
 
En zo loopt het alweer tegen het einde van het jaar, waar we een volle week voor en na de jaarwisseling van 
de schoolvakantie kunnen genieten. Er zijn echter mensen die dan de laatste hand leggen aan de twee 
activiteiten in deze periode. Natuurlijk de jaarlijkse VALTO-a-gogo Pop Quiz op de voorlaatste dag van het 
jaar, welke weer supergezellig belooft te worden. En na de bubbels en het vuurwerk is het tijd om te kijken 
hoeveel je eigenlijk nog weet van het afgelopen korfbaljaar bij VALTO. Slimme mensen bereiden zich vast 
voor door de Bijblijvers van 2016 te memoriseren. Ondergetekende neemt de test af en zorgt voor een 
mooie prijs! 
 
Je hoeft dus niet stil te zitten en zeker niet alleen te zijn tijdens de feestdagen. We trekken er graag de 
komende 2 maanden voor uit. Want sport alleen is geen korfbal, niet bij VALTO! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 26 november 2016 

Tijd Wedstrijd Scheidsrechter Locatie Veld/hal 
18:30 VALTO 1 - Sparta (N) 1 Patrick Fuchs Vreeloo-hal Hal 1 
17:00 VALTO 2 - Sparta (N) 2 Peter van Tiggelen Vreeloo-hal Hal 1 
15:40 VALTO 3 - Avanti (P) 4  Vreeloo-hal Hal 1 
13:10 Tilburg 3 - VALTO 4  Westerwel Tilburg 
15:05 DES (D) 5 - VALTO 5  De Hoornbloem Veld 1 
15:35 VALTO 8 - Avanti (P) 11 Kees Verkade Vreeloo-hal Hal 2 
17:15 HKV/Eibernest A1 - VALTO A1 Ronald Peters HKV Eibernesthal Veld 1 
14:30 VALTO A2 - ONDO (G) A4 Bart Versteegen Vreeloo-hal Hal 1 
15:10 ONDO (G) B1 - VALTO B1  Westlandhal Veld 1 
12:30 VALTO B2 - Achilles (Hg) B3 Michael v.d. Ende Vreeloo-hal Hal 1 
13:30 VALTO B3 - Weidevogels B2 Steven Vijverberg Vreeloo-hal Hal 1 
11:30 VALTO C1 - Maassluis C1  Vreeloo-hal Hal 1 
10:00 KVS/Maritiem C2 - VALTO C2  Blinkerd Scheveningen Veld 1 
14:30 VALTO C3 - Avanti (P) C5 Lisanne Onck Vreeloo-hal Hal 2 
11:00 Pernix C3 - VALTO C4  De Zijl, Leiden Veld 1 
13:00 Fortuna D2 - VALTO D1  Fortuna-hal Veld 1 
12:30 VALTO D2 - DES (D) D1 Romy van den Berg Vreeloo-hal Hal 2 
13:00 ONDO (G) D4 - VALTO D3  De Hoekstee Veld 1 
11:15 VALTO D4 - Avanti (P) D6 Ruud Stolze Vreeloo-hal Hal 2 
11:00 ODO E1 - VALTO E3  De Hofstede Maasland Viertalveld 
10:30 LYNX E1 - VALTO E4  Sporthal Leidschenveen veld 1 
10:15 VALTO E5 - Weidevogels E2 Ruben 

Hoogerbrugge 
Vreeloo-hal Hal 1 viertal 

10:00 ONDO (G) E7 - VALTO E6  De Hoekstee Veld 1 
11:25 VEO F1 - VALTO F1  Essesteyn Voorburg F-veld 
10:15 VALTO F2 - Futura F1 Lisanne van den 

Berg 
Vreeloo-hal Hal 2 viertal 

 
 
 
Opstellingen zaterdag 26 november 2016 
VALTO 1  Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2  Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3  Aanwezig: 15:00 
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, 
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie  
 
VALTO 4  Vertrek: 11:30 
Heren: Roland, Niels, Laurens M, Rob, Kees 
Dames: Lisa V, Denise, Laura M, Antoinette, Ellen V 
 
VALTO 5  Vertrek: 13:50 
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen 
Dames: Nia, Petra, Helma, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna 
 
VALTO 6  
Is vrij 
 
VALTO 7  
Is vrij 
 
VALTO 8  Aanwezig: 15:00 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Gerda 
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Uitslagen 19 november 
DES (D) 1 - VALTO 1 19 - 19 
DES (D) 2 - VALTO 2 13 - 21 
ODO 3 - VALTO 3 13 - 13 
VALTO 4 - Fortuna 5 14 - 7 
VALTO 5 - Weidevogels 4 17 - 16 
Dijkvogels 5 - VALTO 7 13 - 11 
VALTO 8 - Dijkvogels 4 7 - 13 
VALTO A1 - Weidevogels A1 30 - 8 
VALTO A2 - DKC A2 23 - 7 
VALTO B1 - Maassluis B1  
VALTO B2 - DES (D) B2 5 - 4 

VEO C1 - VALTO C1 7 - 12 
VALTO C2 - VEO C2 9 - 4 
VALTO D1 - Refleks D1 10 - 17 
VALTO D2 - ONDO (G) D1 4 - 9 
VALTO D3 - KVS/Maritiem D3 13 - 2 
Tempo E2 - VALTO E1 7 - 13 
ONDO (G) E3 - VALTO E3 10 - 5 
VALTO E4 - LYNX E1 6 - 8 
Fortuna E6 - VALTO E5 1 - 15 
HKV/Eibernest E2 - VALTO E6 11 - 2 
VALTO F2 - DES (D) F2 13 - 7 

 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde vorige week nog met 24-24 gelijk tegen Swift (M) en dat bracht vertrouwen in de ploeg 
voor de wedstrijd van deze week. DES stond op het programma en na in de ZHKC nog te winnen van deze 
ploeg waren de verwachtingen hoog gespannen. VALTO 1 had echter moeite om op hetzelfde niveau te 
komen de gehele wedstrijd lang, waardoor het érg spannend werd. Dit resulteerde in een 19-19 gelijkspel, 
waar vorige week het ene punt als winst werd gezien, werd het nu ervaren als het verliezen van 1 punt.  
VALTO 2 speelde vorige week tegen Swift (M) 2 en het bleek in deze partij niet sterk genoeg om te winnen 
en verloor met 15-20. Met een ongelofelijke hoeveelheid motivatie werd deze wedstrijd in gegaan en wat 
voor een wedstrijd werd het! Nadat het in de eerste helft nog gelijk op ging, stoomde het 2e de tweede helft 
door naar de overwinning, einduitslag een welverdiende 13-21 winst!  
VALTO 3 speelde vorige zaterdag tegen ONDO en hier werd met 13-13 gelijk gespeeld, dit voelde toch wel 
als het verliezen als 1 puntje. Deze zaterdag stond ODO op het programma en hier was op het veld nog ruim 
van verloren, dus de spanningen waren hoog. Met verenigde krachten kon VALTO 3 echter wel een hele 
goede pot neerzetten, waarin weer met 13-13 gelijk werd gespeeld! Wat zijn dan de verschillen vraagt u? Dit 
ene punt mag gezien worden als gewonnen en niét als verloren!  
VALTO 4 verloor vorige week nog met 17-15 van ‘de Eibers’ en deze week stond er weer een ploeg van 
formaat op het 4e te wachten: Fortuna/Delta Logistiek 5. Waar het 4e vorige week nog moeite had met de 
tegenstander, ging het in deze wedstrijd van het zogenaamde leien dakje. De wedstrijd werd gewonnen met 
een mooie 14-7 einduitslag.  
VALTO 5 verloor vorige week nog met 2 punten verschil van Avanti uit Pijnacker en deze week stond er 
weer een sterke tegenstander te wachten. Weidevogels 4 vormde de tegenstander en in een gelijkopgaande 
wedstrijd was het toch het 5e die de sterkste opstelling op de vloer bracht. Ook als je er maar 1 meer scoort 
dan je tegenstander win je: 17-16 einduitslag!  
VALTO 6 verloor vorige week van ODO en nam dit weekend rust, zij waren vrij. Eerst volgende wedstrijd 
3/12.  
VALTO 7 na vorige week de foutloze wedstrijd tegen Tempo gespeeld te hebben stond er deze week een 
echte derby op het programma, Dijkvogels 5 ontving ons 7e. Een frisse ploeg die goed korfbal brengt en dat 
was ook zichtbaar, het 7e had teveel moeite en verloor helaas met 13-11.  
VALTO 8 mocht ook afreizen naar de buren in Maasdijk en trof daar Dijkvogels 4. Na vorige week de punten 
te hebben laten liggen in Rijnsburg waren ze hard nodig, maar tegen deze ploeg zou dat wel een uitdaging 
worden. De uitdaging bleek dan ook iets te groot voor ons 8e en zo werd met 7-13 verloren.  
VALTO A1 speelde thuis tegen Weidevogels A1. Na de monsterzege vorige week, was ook deze week de 
verwachting dat het makkelijk mogelijk moest zijn om de punten in De Lier te houden. VALTO was inderdaad 
veel sterker en via een ruststand van 14-3 werd uiteindelijk ook deze week weer de 30 bereikt en was de 
eindstand 30-8.  A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen HKV/OE A1 op het programma. Tijdens de Haagse 
Korfbaldagen werd er met 21-23 van deze ploeg verloren. 
VALTO A2 speelde thuis tegen DKC A2. Vorige week was de 2 vrij, dus dit was de eerste echte 
zaalwedstrijd. VALTO was duidelijk de betere ploeg, maar vergat de eerste helft haar doelpunten te maken. 
In de tweede helft kwam de doelpuntenmachine op gang en werd er vrij makkelijk uit alle hoeken van het 
veld gescoord. Uiteindelijk een prima overwinning: 23-7. A.s. zaterdag speelt de A2 weer thuis, dit keer 
tegen ONDO A4, die haar eerste twee wedstrijden verloor. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Maassluis B1. Na een paar minuten spelen, was er een vervelende blessure 
bij Lisette, waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden. Hopelijk valt het mee en is ze snel weer binnen de 
lijnen te zien. De wedstrijd tegen Maassluis zal op een ander moment gespeeld gaan worden. A.s. zaterdag 
speelt de B1 uit tegen ONDO B1. Op het veld had VALTO het erg moeilijk met deze tegenstander, hopelijk 
lukt het nu om meer tegenstand te bieden. 
  



De Bijblijver, 21 november 2016 4 

 
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B2. Een moeizame wedstrijd, waarin weinig gescoord werd. Even leek 
het er op dat VALTO afstand wist te nemen van DES, maar zij kwamen al weer gauw terug tot één doelpunt 
achterstand, waardoor het tot het eind toe spannend bleef. Gelukkig wist DES niet langszij te komen en werd 
er met 5-4 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B2 weer thuis, dit keer tegen Achilles B3, die de eerste twee 
wedstrijden verloor. 
VALTO B3 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Weidevogels B2.   
VALTO C1 ging op bezoek bij VEO C1. Vorige wedstrijd had VEO gewonnen, VALTO kreeg dan ook de 
opdracht om scherp aan de wedstrijd te beginnen. Na een 1-0 achterstand pakte onze C1 deze opdracht 
goed op en wist de wedstrijd naar zich toe te halen en met 7-12 te winnen. Komende zaterdag wacht 
Maassluis, een bekende tegenstander. Op het veld werd hier nipt van verloren en in de zaal zijn zij, net als 
VALTO, nog ongeslagen. Dit belooft een spannende wedstrijd te worden. 
VALTO C2 speelde met jarige coach Bart thuis tegen VEO C2. Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat 
VALTO de sterkere partij was. Een nette 9-4 overwinning kwam er op het scorebord die eigenlijk nog hoger 
uit had kunnen pakken. Komende zaterdag gaat de C2 op bezoek bij KVS C2 die in twee wedstrijden pas 1 
punt wist te behalen. 
VALTO C3 was vrij. Komende zaterdag spelen zij thuis tegen Avanti C5 dat tot nu toe nog ongeslagen is 
deze competitie. Wellicht weet onze C3 hier verandering in te brengen. 
VALTO C4 was ook vrij. Zij gaan komende zaterdag weer naar Leiden om tegen Pernix C3 te spelen. 
Daarmee hebben jullie gelijk alle 'verre' uitwedstrijden gehad. Pernix heeft hun eerste wedstrijd, net als 
VALTO, ruim gewonnen. Het zou nog wel eens een spannende pot kunnen worden! 
VALTO D1 had het lastig tegen Refleks D1. Refleks liep gedurende de wedstrijd langzaam uit en het lukte 
VALTO niet om aan te sluiten. Er werd met 10-17 verloren. Komende zaterdag spelen jullie uit tegen Fortuna 
D2 die hun enige zaalwedstrijd tot nu toe ruim wist te winnen. 
VALTO D2 had zaterdag haar eerste competitiewedstrijd in de zaal tegen ONDO D1, een sterke ploeg. Wat 
ik ervan gezien heb, bood VALTO wel erg goed tegenstand. Helaas konden ze niet voorkomen dat ONDO 
meer doelpunten maakten dan zij en werd er met 4-9 verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen DES 
D1 die in twee wedstrijden nog geen punten wist te behalen. 
VALTO D3 speelde tegen KVS D3 en was vanaf minuut 1 de sterkere ploeg. Dit werd leuk uitgespeeld met 
veel doelpunten. VALTO wist maar liefst 13x te scoren en KVS slechts 2x. Komende zaterdag gaan jullie op 
bezoek bij ONDO D4 die tot nu toe 1x won en 1x verloor. 
VALTO D4 was vrij. Komende zaterdag spelen jullie tegen Avanti D6 die tot nu toe 2 punten heeft verzameld 
in 2 wedstrijden.  
VALTO E1 moest afgelopen zaterdag bij Tempo op bezoek. Er werd erg scherp gespeeld en jullie 
onderschepten veel ballen. Ook hebben jullie veel ballen gescoord en hierdoor gewonnen met 7-13. Goed 
gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij en ook aanstaande zaterdag staat er geen wedstrijd op het 
programma.  
VALTO E3 is afgelopen zaterdag bij ONDO E3 op bezoek geweest. Helaas konden jullie het niet winnen van 
ONDO. Tot tien minuten voor tijd konden jullie ONDO aardig bijbenen en was de tussenstand 6-5. Maar 
helaas waren jullie niet opgewassen tegen drie sterke jongens die ONDO toen inbracht en hierdoor werd de 
eindstand 10-5. Aanstaande zaterdag moeten jullie bij ODO E1 op bezoek. Succes! 
VALTO E4 speelden afgelopen zaterdag hun eerste competitiewedstrijd tegen Lynx E1. Er werd geknokt tot 
het einde, maar helaas niet gewonnen. De eindstand was 6-8. Volgende week zaterdag spelen jullie gelijk 
de return tegen Lynx. Hopelijk weten jullie nu wel te winnen! 
VALTO E5 moest afgelopen zaterdag al vroeg op om op bezoek te gaan bij Fortuna. De spelers hebben zich 
ondanks de nieuwe samenstelling helemaal gevonden. Er werd erg goed gespeeld en hierdoor had Fortuna 
niks in te brengen. Er werd gewonnen met 1-15. Super goed! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen 
Weidevogels.  
VALTO E6 speelden afgelopen zaterdag tegen HKV/Ons Eibernest E2. Er werd goed gespeeld, maar 
helaas was HKV een stapje beter. De eindstand was 11-2. Aanstaande zaterdag moeten jullie bij ONDO op 
bezoek. Hopelijk weten jullie dan wel te winnen! Succes! 
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag moeten jullie bij VEO op bezoek. Zet ‘m op! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen DES F2. Jullie waren niet helemaal compleet, maar gelukkig 
wilden er twee spelers van de F1 met jullie meedoen. Er werd erg goed gespeeld en hierdoor gewonnen met 
13-7. Super! Aanstaande zaterdag spelen jullie weer thuis tegen Futura F1.  
 
 
 

30 december 2016: VALTO A GOGO! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend stonden de tweede  competitiewedstrijden op het 
programma. De selectie bleef dichtbij (DES – Den Hoorn) en mede 
daardoor was er veel publiek aanwezig. Het tweede wist vrij makkelijk te winnen, 13-21, en behaalde 
belangrijke punten. Het eerste had het moeilijk tegen DES en waar op voorhand toch twee punten werden 
verwacht, mochten we achteraf blij zijn met het behaalde gelijkspel, 19-19. Het derde speelde uit tegen ODO 
3 en wist weer een punt te halen, 13-13. Binnenkort verwachten we toch echt de eerste overwinning van het 
seizoen. De A1 trof weer één van de mindere tegenstanders (Weidevogels A1) en haalde voor de tweede 
keer op rij de 30 doelpunten: 30-8. De wedstrijd van de B1 tegen Maassluis B1 duurde maar een paar 
minuten, want door een vervelende blessure van Lisette werd de wedstrijd gestaakt en zal deze in een later 
stadium ingehaald moeten worden. Hopelijk valt de blessure van Lisette mee en kun je snel weer meedoen! 
De C1 wist haar uitwedstrijd tegen VEO C1 te winnen met 7-12.  
Oogst: 8 punten uit 5 wedstrijden.  
 
We zijn weer in Vreeloo  
We zijn met ingang van afgelopen week weer te gast bij sporthal Vreeloo. Ik was blij verrast met wat 
vernieuwingen in interieur en menu. Ziet er goed uit. 
Ook weer even tijd om te benoemen dat wij als gasten van de sporthal de verantwoordelijkheid hebben om 
de boel opgeruimd te houden. Gooi geen rotzooi weg, anders dan in de prullenbakken en ruim ook even een 
lege shampoofles van een ander op als je daarover struikelt! Dat maakt het voor ons allemaal veel fijner! 
Let er ook op dat de weg naar de nooduitgangen vrij blijven! Zet er geen materiaal voor! 
 
Tweede bijeenkomst KT2 cursus 
Maandag 21 november staat de tweede bijeenkomst voor de KT2 cursus op het programma. De deelnemers 
werken hard om al hun opdrachten af te ronden en het is goed om te zien dat we met elkaar aan het groeien 
zijn op het gebied van trainen geven en coachen. Er wordt met elkaar gepraat over de invulling van de 
trainingen en de manier van coachen geven, waardoor we elkaar scherp houden.  
 
Meetrainen n.a.v. stoere clinic voor jongens  
Voor het eerst heeft VALTO vorige week een stoere clinic voor jongens van 10-12 jaar gehouden. De 
opkomst was goed met zo’n 50% leden en 50% nieuwkomers. Er stond een stoere delegatie korfbalmannen 
klaar om een demonstratie van het korfbalspel te geven. De clinic was een succes en gaan we zeker nog 
eens herhalen. Leuk om te vermelden dat er deze week in ieder geval al twee jongens meegetraind hebben 
n.a.v. de clinic. Goede gedaan mannen en organisatie! 
 
KorfbalMasterz  
Nog geen KorfbalMaster? 
Als korfballer moet je de regels kennen. Dat is beter voor jou, voor de scheids en voor iedereen. Doe de test 
op https://www.korfbalmasterz.nl en laat zien dat ook jij een echte korfballer bent! Vragen? Mail 
dijkstrathijs@gmail.com. Iedereen binnen VALTO mag meedoen! Voor de selecties verwachten we dat ze dit 
seizoen allemaal hun KorfbalMaster titel behalen! 
Ook deze week weer een aantal nieuwe KorfbalMasters: Esmée, Maaike en Romée, uit de A1. Goed 
gedaan meiden! Heb je het gehaald, stuur dan je certificaat naar Thijs, zodat we de administratie up-to-date 
kunnen houden.  
 
De status voor selecties: 
VALTO 1:   

Kevin Barnhard KorfbalMaster 
Bart van Leeuwen KorfbalMaster 
Frank de Rijcke nog niet geactiveerd 
Laurens Verbaan nog niet geactiveerd 

Iris de Raadt KorfbalMaster 
Manon vd Ende KorfbalMaster 
Judith Goedendorp nog niet geactiveerd 
Naomi Grootscholten nog niet geactiveerd 
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Sanne de Raadt Geactiveerd, level 1 

  VALTO 2:   

Pieter v Muyen KorfbalMaster 
Michiel Cornelisse KorfbalMaster 
Steven Vijverberg KorfbalMaster 
Ron Boekestijn nog niet geactiveerd 

Niels vd Lingen nog niet geactiveerd 
Floris v Muyen nog niet geactiveerd 

Sharon Prins KorfbalMaster 
Mandy Herbert KorfbalMaster 
Lotte v Geest Geactiveerd, Level 5 
Lisanne Onck KorfbalMaster 

Nikki v Spronsen nog niet geactiveerd 

  VALTO A1:   

Thijs Dijkstra KorfbalMaster 
Simon Kok Geactiveerd, Level 5 
Ruben Hoogerbrugge nog niet geactiveerd 

Rick v Dasler nog niet geactiveerd 

Maaike Ridder KorfbalMaster 
Lisanne vd Berg nog niet geactiveerd 
Lisa v Wingerden nog niet geactiveerd 

Romee Valstar KorfbalMaster 

Esmee Binnendijk KorfbalMaster 

Martijn Dijkstra Geactiveerd, Level Examen 

Niet in deze teams, maar wil je toch meedoen? Graag! Ook jij kan je aanmelden bij Thijs 
(dijkstrathijs@gmail.com)  
 

 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. 
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog trainers. Zou jij hierin mee willen draaien???? Laat het weten! 
 

  Toptrainers schema Toptrainers schema 
  Training VALTO 3/4/5 Training VALTO 6/7/8 

 Dinsdags 20:30 – 21: 30 Dinsdags 20:15 - 21:30 

22 nov Michael Dissel Johan vd Meer 

29 nov Trainer uit V4 Vacature 

6 dec Martin vd Wel Bart Versteegen 

13 dec Michael Dissel Johan vd Meer 

20 dec Trainer uit V4 Vacature 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
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Team (s) van de week 
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een paar wedstrijden 
van VALTO A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen 
dit de teams uit de D/E/F/Kangaroes zijn! 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1/A1 intenser wordt en de 
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1/A1. 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO1/A1 tijdens de training voorafgaand 
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van VALTO 1/A1 zal er een 
speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om 
VALTO 1/A1 aan te moedigen. 
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ  
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach 
van het team van de week zal hierin ondersteunen! 
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 en somige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met 
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze 
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van 
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de 
loten voor de taart verkopen. 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig 
door te geven aan hun team van de week. 
 
DATUM Wedstrijd TEAM 

week 
Speler 1e of 
A1 

Filmen van 
VALTO 1 en 2 

Omroepers 

26/11/16 VALTO 1- Sparta 1 D3 Bart B1 (JP) Thomas en Michael 
10/12/16 VALTO 1-Vriendenschaar 1 F1 en F2 Iris en Sanne B1 (Martijn) Simon en Rick 
17/12/16 VALTO 1-Vitesse(Ba)1 D4 Frank B1 (Max) Lisa en Esmee 
14/01/17 VALTO A1- Reflex A1 E2 en E4 Romee (e2) en 

Lisa(e6) 
 Max/Sheila 

21/01/17 VALTO 1 – Des 1 E6 en E5 Naomi B1 (Vera L) Romee en Thijs 
04/02/17 VALTO 1 – Excelsior 1 D1 Kevin B2 (Wouter) Lisanne en Esmee 
11/02/17 VALTO A1- Meervogels A1 Kangaroes Lisanne  Vera L/ JP 
11/03/17 VALTO 1 – IJsselvogels 1 C? Judith B1 (Sheila) Simon en Rick 
Noteer dit vast in je agenda. Supportersvereniging VALTO. 
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels 
 
 
 

Even voorstellen! Team van de week VALTO D3 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Heren: Bas, Guillermo, luke en Levi 
Dames: Anouk, Estelle, Maaike, Miloe en Nova 
Wie zijn de trainers/coaches?  
Sjors 
Wat kan dit team erg goed?  
Vanuit het rondspelen kansen creëren. Iedere mogelijkheid 
wordt geschoten wat een groot aantal kansen per wedstrijd 
oplevert. 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
Om de kansen die ze krijgen af te ronden 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Het Excelsior toernooi dat we hebben gewonnen. 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
28-23 
Tegen wie speelt de D3 zaterdag 26 November ? 
Om 13:00 tegen Ondo 
Wat zou de D3 willen leren van Bart als hij langs komt op jullie training? Hoe we zo goed mogelijk een 
bal kunnen afvangen! 
  



De Bijblijver, 21 november 2016 8 

 
Agenda 
25 november 2016 Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes 
30 december 2016 VALTO aGoGo 
1 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2017  Activiteit voor de B-teams en C-teams 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaasfeest 
 

Sinterklaasfeest in de 
Villa 

voor de kangoeroes en de F-jes! 
 

Ook dit jaar rijdt de Sint de Villa niet stilletjes voorbij.  
Op vrijdag 25 november komt hij ons een bezoekje brengen. Natuurlijk 
komt hij niet alleen en zal ook een paar van zijn Pieten meenemen. 

Wanneer? 
Vrijdag 25 november 

 
Start? 

16.30 uur 
 

Eind? 
Ouders mogen hun kinderen weer tussen 18.45 uur en 19.00 uur 

komen halen. 
Natuurlijk mag je verkleed komen! Wij zorgen voor een lekker broodje 
knakworst en wat te drinken.  
 
Komen jullie ook? 
  
Tot de 25e! 
Groetjes De Activiteitencommissie 
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Voor het vijfde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in 
samenwerking met Arie Dijkstra en consorten. Kom ook nu weer je muziekkennis testen in 
een spannende, uitdagende quiz. Het belooft weer een bloedstollende, maar bovenal 
gezellige avond te worden.  
 
Wanneer: Vrijdag 30 december 2016 
Waar: Villa VALTO 
Tijd: 19.00 aanwezig, 19:30 start quiz  
Voor wie: VALTO-leden en hun vrienden en familie, ouders van VALTO-leden, overige 
VALTO-leden (leeftijd minimaal 16 jaar) 
Teams: Een team bestaat uit maximaal 4 personen.  
 
Geef je nu op! Stuur een mail naar activiteiten@ckv-valto.nl en vermeld daarin je 
teamnaam en de teamleden.  
 
Wil je meedoen met meer dan 4 teamleden? Splits de groep en geef 2 teams op! J 
 
Tot vrijdag 30 december!! 
 
 
 
 
 
  

   VALTO 
 
 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

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

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

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

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Westrijdverslagen 
 
 
VALTO laat een punt liggen in de Hoornbloem                      Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Voor de tweede competitiewedstrijd in de zaal mocht de VALTO selectie op bezoek bij DES in de 
Hoornbloem. Met de enerverende wedstrijden van vorige week nog in ons achterhoofd waren er veel 
supporters achter de selectie aan gereisd om te zien hoe het vandaag zou lopen. Als eerst mochten de 
reserve teams aantreden. Zij hadden beiden vorige week verloren en waren er dus op gebrand om deze 
keer wel punten aan de wedstrijd over te houden. Na het eerste fluitsignaal was het al snel raak voor de 
thuisclub, maar dit werd recht gezet door Steven. DES zou nog een keer op voorsprong komen en ook deze 
keer had VALTO een antwoord klaar. Deze keer was het voor VALTO erop en erover er werd het eerste 
gaatje geslagen door Lotte, Niels en Lisanne. Dit verschil zou VALTO een tijdje zo houden, maar kon toch 
niet voorkomen dat DES bij 7-7 weer langszij kwam. Floris en Ron zorgde weer voor wat lucht en zo gingen 
we de laatste vijf minuten voor rust in met 7-9 op het bord. Voor VALTO zaak om dit vast te houden tot de 
thee. De slotfase zouden beide ploegen om en om scoren en kwam de ruststand uit op 9-10.  
Leuk om te zien dat ook in VALTO 2 de dames de ballen raak gaan schieten. De helft van de 10 doelpunten 
namen zij voor hun rekening. Chris had zijn ploeg goed op scherp gezet in de rust wat er voor zorgde dat 
VALTO met vier doelpunten op rij het verschil op vijf zette. Na een treffer van DES ging VALTO weer door en 
wist een nieuwe serie van vier doelpunten te maken, waarmee de stand inmiddels 10-18 geworden was. Met 
nog tien minuten op de klok was het alleen nog maar zaak deze voorsprong naar veilig haven te loodsen. 
Met de nodige verse spelers probeerde de thuisploeg nog iets te forceren. Toen DES dan eindelijk ook weer 
de korf wist te vinden was daar direct weer een antwoord van Nikki die met haar vijfde treffer het verschil 
weer terug bracht op acht. Het was intussen allang geen wedstrijd meer en VALTO 2 speelde met de 
thuisploeg en wist het verschil nog te vergroten naar 12-21. Het slotakkoord was echter voor de thuisploeg 
die in de dying seconds van de wedstrijd hun vierde doelpunt scoorde in de tweede helft en de eindstand op 
13-21 zette. Met deze overwinning kunnen we alvast zelfvertrouwen tanken voor de wedstrijd van volgende 
week tegen het onbekende Sparta uit Nijkerk. Zij wisten nipt te winnen van Vriendenschaar 2 en hebben net 
als VALTO nu twee punten. De winnaar van volgende week houdt de aansluiting met de top, dus zullen we 
er ook volgende week weer moeten staan.  
Hierna was het de beurt aan de eerste teams. Zij stonden 11 dagen geleden ook al tegenover elkaar in de 
bekerwedstrijd en toen was VALTO duidelijk de betere, maar verzuimde dit in doelpunten uit te drukken. Het 
was dus even spannend hoe goed DES hun huiswerk gedaan had. VALTO hoefde alleen het goede 
voorbeeld van het tweede maar te volgen en dus vol overtuiging de strijd aangaan en meer doelpunten 
scoren dan de tegenstander. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Al direct na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter den Oude schoot DES uit de startblokken. VALTO wist de eerste aanvallen 
nog af te slaan, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg het voortouw nam met 1-0 en 2-1. Iris en 
Laurens wisten deze achterstand recht te zetten, waarna VALTO voor het eerst op voorsprong kwam dankzij 
wederom Iris. De thuisploeg wist dit echter weer te repareren, maar VALTO had nu de weg naar de korf 
gevonden. Met drie treffers op rij was het eerste gaatje geslagen. Dit was het punt waar VALTO, net als het 
2e , even gas had moeten geven en de voorsprong vergroten. Het vlaggenschip was vandaag echter niet in 
goeden doen. Ook voerde DES de verdedigende druk ook nog meer op waar dit kon met de nodige irritaties 
tot gevolg. Hierdoor was het tien minuten later weer gelijk bij 6-6 en moest VALTO weer opnieuw beginnen. 
VALTO bleef nog aan de goede kant van de score door de treffer van Frank, maar deze werd weer 
weggepoetst. Met nog een minuut of vijf tot de thee wisten Judith en de jarige Bart VALTO weer op een 9-7 
voorsprong te zetten. Het lukte echter niet om deze voorsprong vast te houden tot de rust. De kleedkamers 
werden opgezocht bij 10-10 en werd wel  duidelijk dat VALTO in het tweede deel flink aan de bak moest om 
deze wedstrijd naar zich toe te trekken.  
Na de rust ging de wedstrijd verder met hetzelfde beeld. VALTO wat als eerste scoort en DES wat weer 
gelijk maakte. Dit ging goed tot 13-13 toen ook bij DES ineens een dame zich met het maken van 
doelpunten ging bezig houden. Zij wist haar ploeg met twee doelpunten op rij weer op voorsprong te zetten. 
Iris was het vandaag die haar ploeg in de wedstrijd hield en zorgde met haar vijfde treffer weer voor de 
aansluiting. DES bleef echter mee scoren en wist zo tot 17-15 de voorsprong te behouden. De thuisploeg 
verdedigde de voorsprong met hand en tand op en over het randje van het toelaatbare. Met nog tien minuten 
te gaan begon de tijd wel te dringen voor VALTO en dat besefte Iris maar al te goed. Weer nam zij haar 
ploeg bij de hand en zorgde met haar twee doelpunten dat VALTO weer op gelijke hoogte kwam. Het was 
helaas weer de thuisploeg die hierna als eerste scoorde, maar deze werd snel weer recht gezet door 
Laurens. DES had echter het geluk aan hun kant in deze fase en kreeg wel heel makkelijk een strafworp 
mee. Deze werd ook benut en volgden nog vier chaotische minuten, waarin VALTO op jacht ging naar de 
broodnodige doelpunten. Frank wist twee minuten voor tijd VALTO weer op gelijke hoogte te zetten door zijn 
vrije bal gewoon af te maken. 
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DES had intussen al de nodige wissels binnen de lijnen gebracht en ook Marrien besloot Maaike in te 
brengen op de plaats van Sanne. Er werd nog een slotoffensief ingezet door beide ploegen, waar de 
scheidsrechter zijn handen aan vol had. Er waren nog wel kansen aan beide zijden, maar doelpunten vielen 
er niet meer. De wedstrijd werd uiteindelijk dus afgefloten bij 19-19 en werden de punten ook deze week 
weer gedeeld. Had ik vorige week het gevoel een punt gewonnen te hebben tegen Swift, is het deze keer 
meer het gevoel dat VALTO hier een punt heeft verloren. Het vlaggenschip speelde vandaag meer tegen 
zichzelf en maakte zich druk om randzaken, waardoor het geen moment goed in de wedstrijd kwam. 
Gelukkig voor VALTO zijn er nog meer wedstrijden in de poule in puntendeling geëindigd. Alleen Swift wist 
van IJsselvogels te winnen, dus valt de opgelopen schade mee. Voor volgende week moet de ploeg wel 
weer op scherp staan als het onbekende Sparta uit Nijkerk op bezoek komt. De vorm van vandaag heeft dan 
hopelijk plaats gemaakt voor de vorm van tijdens de voorbereiding, zodat het publiek weer wat te vieren 
heeft na afloop. Het in grote getale aanwezige Lierse publiek in de Hoornbloem heeft het vlaggenschip er 
weer door heen gesleept, waarvoor dank. Volgende week hopen we dus weer op uw komst om ons naar de 
eerste overwinning te schreeuwen.  
       Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
VALTO 5 – Weidevogels 4 
Na vorige week van Avanti 5 verloren te hebben, mochten we deze week thuis tegen Weidevogels aan de 
bak. Geen gemakkelijke tegenstander en dat bleek ook wel in de eerste minuten van de wedstrijd, want al 
snel keken we tegen een 0-3 achterstand aan. Weidevogels schoot scherp en wij hadden moeite om onze 
kansen te vinden. Hierna ging het wat beter lopen en kwamen we steeds meer in de wedstrijd en wisten we 
halverwege de eerste helft weer aan te haken met de score. Vlak voor rust wisten we zelfs voor het eerst op 
voorsprong te komen, maar het laatste woord was voor Weidevogels en zo gingen we met een 8-8 stand 
rusten. De boodschap in de rust was duidelijk: de vechtlust vast houden en lekker zo door gaan! 
In de tweede helft hadden wij het initiatief, maar bleef Weidevogels aanhaken. Het lukte niet om meer 
afstand dan twee doelpunten te nemen, maar we bleven wel steeds een lichte voorsprong houden. 
 Ondertussen raakte één van de spelers bij Weidevogels gefrustreerd en beging een lompe overtreding, 
waar terecht een strafworp voor toegekend werd. Hiermee kwamen we weer op twee doelpunten voorsprong 
met nog maar een paar minuten te spelen. Weidevogels wist nog wel wat terug te doen, maar hierna zat de 
speeltijd er op en zo werd er gewonnen met 17-16. Een knappe overwinning, waarbij we het hoofd koel 
gehouden hebben en een prima strijd geleverd hebben. A.s. zaterdag spelen we uit tegen DES 5. Op het 
veld hebben we ook al tegen dit team gespeeld, en dat werd een krappe overwinning, 15-13. 
  
      Groetjes VALTO 5 
 
 
 
VALTO B2 - DES B2 
We begonnen in de aanval met Julia, Noa, Máté en Luca. In de verdediging stonden Fabian, Floris, Iris en 
Kitty. Máté scoorde als eerst met een mooi afstand schot waardoor het 1-0 kwam te staan. Maar toen kreeg 
Des een strafworp en die ging er in 1-1. Iris scoorde al snel maar het bleef niet bij een schot ze schoot er 2 
balletjes in 3-1. Na  Des nog 1 keer scoorde gingen we met 3-2 de rust in. Na een goed praatje van Bart 
gingen we weer het veld op. Pas in de laatste 10 minuten werd er pas weer gescoord dit keer scoorde Máté 
met een doorloop de 4-2. We wisselde weer van vak en toen scoorde Floris waardoor we op 5-2 kwamen. 
We lieten het een beetje vallen daardoor scoorde Des nog 2 ballen er in, waardoor de eindstand 5-4 werd. 
Floris, Bart en Amber bedankt voor het invallen en Bart Verstegen bedankt voor het coachen! 
 
         Groetjes van de B2 
 
 
 
VALTO D3 – KVS Martiem D3           
Vandaag moesten we de eerste competitie wedstijd spelen tegen KVS . Lekker weer 
binnen spelen we hadden er weer veel zin in . Iedereen wat aanwezig dus we konden 
na een positief praatje van Sjors beginnen aan de wedstrijd . We zouden KVS wel 
eens in blikken . De scheidsrechter floot voor het begin van de Wedstrijd . De aanval 
had er gauw een paar mooie doelpunten ingeschoten. Het was Anouk die vandaag erg 
in vorm was want elk schot ging erin . Anouk was net terug van een blessure. 
  



De Bijblijver, 21 november 2016 12 

 
We stonden in korte tijd 4-0 voor dus de eerste hattrick 
was voor Anouk. 
Luuk maakte de 5-0 met een mooi afstand schot . En KVS 
wist ook een keer te scoren 5-1. Even wisselen van aanval  
wist Estelle de 6-1 op het scoren bord te zetten en Levi en 
Estelle wisten de rust stand op 8-1 te zetten grote klasse 
lekker gespeeld . Na wat gedronken te hebben kregen we 
een energie snoepje van Estelle . Sjors was heel trots op 
jullie er werd lekker gespeeld op naar de tweede helft . In 
de aanval werd er lekker rond gespeeld en Bas zag Miloe 
vrij staan en schoot er een mooi afstand schot in 9-1. Op 
naar de tien . Maaike dacht laat ik ook eens een keer 
schieten en die zat er ook heel mooi in dus 10-1.  Anouk 
wist er nog eens 2 te scoren 12-1. En Guillermo wist met 
een mooi afstand schot 13-1 te scoren . En KVS wist er 
ook nog een te scoren 13-2 wat tevens de eindstand was .Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken  er 
werd lekker samengespeeld . Zo zie je het korfbal spelletje speel je met zijn alle ook de spelers die niet 
hadden gescoord hebben wel mooie ballen aangegeven klasse . En Sjors en Marleen bedankt voor het 
begeleiden van het team en het fluiten van de wedstrijd.  
         Groeten Ron en Estelle 
 
  
 
 
Tempo E2 - VALTO E1                                                  (Sponsors: Lansbergen Orchidee / KPS Sales) 
In de mooie, grote Limeshallen was het even zoeken waar we precies moesten spelen. Maar eenmaal 
omgekleed en gevonden, waren we klaar voor onze tweede wedstrijd van het zaalseizoen, tegen Tempo E2. 
Al heel snel scoorde de tegenstander 1-0, maar gelukkig lieten we ons daardoor niet van de wijs brengen. 
We kamen op 1-1 en via 2-2 kwamen we op onze eerste voorsprong: 2-3. In het tweede kwart konden we 
deze voorsprong iets uitbouwen, naar 4-6. Het was tijd om te rusten. 
We hadden onze draai gevonden. Er werd goed gegooid en gevangen, ook over de langere afstanden. Iets 
vaker dan normaal was het verdedigd, maar we bleven gelukkig doorgaan en de ballen gingen er ook deze 
week weer goed in. Tegen het einde van het derde kwart was het dan ook 5-9. We kregen tijdens de 
wedstrijd een paar strafworpen, maar die gingen er helaas niet in. De schoten bleven er wel in gaan en het 
werd uiteindelijk 7-13. Ook de tweede wedstrijd hebben we dus gewonnen. De strafworpenserie na de 
wedstrijd wonnen we ook, met 3-6. De we kúnnen het wel, de volgende keer dan ook maar tijdens de 
wedstrijd! Volgende week zijn we vrij, de week daarna moeten we thuis tegen De Meervogels E2. 
 
        Groetjes, Finne 
 
 
 
VALTO E3 (stukje van zaterdag 12 november) 
De eerste wedstrijd in de zaal was gelijk een spannende, Excelsior was snel en benutte elke kans. 
Wij waren de eerste helft een beetje geïntimideerd door dit meiden team, maar wisten de 2de helft hier veel 
beter mee om te gaan! Er werd goed verdedigd en uiteindelijk werd het 5-9 tegen deze lijflijke meiden. 
Super knap! Na de wedstrijd gezellig pannenkoeken gegeten bij Rosann thuis en daarna waren we team vd 
week bij VALTO 1 en werden we gehuldigd voor ons kampioenschap op het veld. Een super leuke dag!! 
Volgende week spelen we tegen Ondo waar we op het veld van wisten te winnen.. 
 
          Groetjes Tess & Hèlen 
 
 
 
Ondo E3 - VALTO E3 
Vol goede moed, laat in de middag (half 5), begonnen wij onze wedstrijd tegen Ondo. Sanne speelde mee   
voor Yara. Lange tijd ging het redelijk gelijk op. De ruststand was dan ook 5 - 3 met doelpunten van Noortje, 
Sanne en Rosanne. Na rust speelden onze 4 meiden tegen 3 snelle jongens en een meisje. Helaas waren 
we hier niet tegen opgewassen en kwam de eindstand op 10 - 5. Toch hebben we super gespeeld. Volgende 
keer beter. 
      Groetjes, Noortje en Richard 
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VALTO E4 - Lynx E1 
We waren er weer helemaal klaar voor , want onze oefenwedstrijd was heel goed gegaan ! 
Zaterdag 19 november speelden we tegen Lynx E1. Al snel merkten we dat het een super sterk team was. 
Ze hielden het tempo hoog en waren goed op elkaar ingespeeld. Gelukkig is VALTO E4 ook steeds beter op 
elkaar ingespeeld ! Dat is te zien hoor. We spelen goed en snel naar elkaar over . Al snel werd het 0-1 voor 
Lynx en toen 0-2 en 0-3 en 0-4 ! Pas op de helft van de wedstrijd scoorde Kevin 1-4.  We hadden al heel 
veel kansen gehad , die er allemaal niet in wilden. Beide teams knokten voor de punten en waren super in 
de verdediging. Het stond bij rust 3-5. In de 2e helft heeft Lucas nog 2 punten gemaakt en Kevin nog 1 . 
Maar Lynx bleef steeds voor staan. En dat is mentaal best moeilijk. 
Het was een spannende wedstrijd met voor beide teams veel kansen en veel naast. Lynx heeft uiteindelijk 
gewonnen met 6-8. Maar we hebben het ze niet makkelijk gemaakt. 
Volgende week spelen we weer tegen ze in Sporthal Leidschenveen. Dat wordt vast weer een spannende 
wedstrijd ! 
      Groetjes, Willemieke en Michel 
 
 
 
 
VALTO E5 
Zaterdag 19 november 08:00 wel vroeg voor de zaterdag maar wij gaan richting Delft om tegen Fortuna te 
spellen. Het is de eerste wedstrijd in deze samen stelling dus  we waren een beetje gespannen 
Het is negen uur we beginnen het is even kijken hoe de tegen standers zijn maar al gauw scoren we met 
rust stonden we met 0-4 voor en na de rust ging het hardt Fortuna scoort een keer maar we waren te sterk 
voor fortuna de eind stand van 1-15 een mooi begin voor ons. 
 
          Mvg Tobias van vliet 
 
 
 
VALTO F2 - DES F2 
Helaas hadden we twee zieken deze week. Déon en Anne. 
Gelukkig waren Frenk en Toon van de F1 bereid om in te vallen. 
De wedstrijd begon met 1-0 gescoord door VALTO. Al snel viel  aan de kant van DES de 1-1. 
Er werd volop over en weer gespeeld en even leek het gelijk op te gaan, maar toen werd Toon warm. 
Hij kwam steeds beter in zijn spel en scoorde ze achter elkaar. 
Ook Frenk wist de korf te bereiken. We gingen de rust in met 8-1. We dachten bijna dat het een gelopen 
race was, maar niets was minder waar. 
Doordat DES een superspeler had, verliep de verdediging van VALTO een beetje rommelig en wist DES in 
de tweede helft terug te komen tot 8-6.  Nu de superspeler van DES er uit was, werd het iets overzichtelijker. 
Nu werd er aan de kant van VALTO weer gescoord. 
Toon, Anouk en Frenk wisten de mooi aangespeelde ballen van Mike, Bas en Tim te scoren en zo eindigden 
we de wedstrijd met een winst van 13-7. 
Toon en Frenk bedankt voor jullie hulp! Toppers waren jullie allemaal! 
  
        Anouk en Louise 
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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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Kerstvakantie korfbalevenementen 
 
 
 
 

 
 
 
 
In de kerstvakantie staan er diverse korfbalevenementen op het programma. In de eerste week van de 
kerstvakantie staat de Korfbal Challenge op het programma, in de tweede week kun je meedoen aan het 
Happy Korfbal Event 2017 van Korfbalstars. 
 
 
 
 
KORFBAL CHALLENGE 
De Korfbal Challenge bestaat uit de Talenten Challenge, Challenge FUN, Jeugd Challenge en het 
avondprogramma. De Challenge FUN is een clinic door internationals voor kinderen uit de E, D, C en B-
jeugd. De Jeugd Challenge is een toernooi met korte snelle wedstrijden en aangepaste spelregels voor de 
C, B en A-jeugd. De Talenten Challenge en het avondprogramma zijn leuk om te gaan kijken en geschikt 
voor alle leeftijden! Vanuit VALTO zijn al meerdere jeugdleden die op vrijdag 30 december aan de Jeugd 
Challenge of de Chalenge FUN meedoen en 's avonds bij de finalewedstrijden van het avondprogramma 
blijven kijken naar de beste korfballers van Nederland. 
Kijk op www.korfbal.nl voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
HAPPY KORFBAL EVENT 2017 
Vanaf 2 januari worden er op meerdere locaties in Nederland clinics gegeven voor de E, D, C en B-jeugd. 
Zie hieronder voor meer informatie of ga naar www.korfbalstars.nl 
 
 
 
 
 
 

30 december 2016: VALTO A GOGO! 
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Ha l l o  A - j u n i o r e n  e n s e n i o r e n  v a n VALTO !  
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van v r i j d a g  17 ma a r t  t /m ma a n d a g  20 ma a r t  gaan we terug in de tijd naar het Grieks-Romeinse rijk. Het kamphuis is inmiddels geboekt. 
Dit jaar verblijven we in kamphuis De Ginkel in Leersum. 
 
Opgeven doe je door €85,00 over te maken op rekeningnummer NL61RABO0340448296, t.n.v. CKV VALTO inzake A.C.  
 
V e r g e e t  h i e r b i j  n i e t  j e  n a am e n  t e am t e  v e rm e l d e n .  
G e e f  j e  o p  v o o r  1 j a n u a r i ,  e n  w e e s  e r  s n e l  b i j  w a n t ;  V O L=VOL ! !  
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   VALTO 
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