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Falen is fijn 
Op de middelbare school had ik last van enige faalangst. De angst om het niet goed te doen, het niet te 
snappen en het daardoor niet perfect te doen. Het zorgde ervoor dat ik vastliep en juist slechte resultaten 
haalde. Niet door een beperking in mijn vermogen om te leren, maar vooral door de angst te falen. 
 
Hoe zoiets ontstaat? Geen idee. Het zit denk ik deels in onze cultuur. Falen wordt veelal als iets negatiefs 
gezien. En vooral in de prestatiemaatschappij wordt dit versterkt. Hoewel, in andere landen leeft er ook een 
prestatiecultuur, maar deze gaat hand in hand met het idee dat falen helemaal niet erg is, maar juist een 
moment om te leren, ervaring op te doen en te ontdekken dat de gekozen manier niet de juiste was. 
 
Soms trap ik nog in die overbekende valkuil: het denken aan problemen bij het ervaren van problemen. 
Gelukkig is mij nog altijd niets menselijks vreemd. Ook niet wanneer ik het probleem een uitdaging noem. 
Menigeen heeft daar een hekel aan, vindt het managementtaal, waarmee een probleem minder groot wordt 
gemaakt en dat het onterecht iets positiefs meekrijgt. Aan de ene kant zegt de optimist in mij dat dit niet erg 
is, met een positieve kijk op de zaak, kom je sneller tot oplossingen. Op hetzelfde moment fluistert de realist, 
dat een probleem best een probleem mag zijn en dat je dat ook zo kunt benoemen. 
We zien om ons heen vele voorbeelden, in de maatschappij, de politiek, maar ook in de sport. Wat velen van 
jullie ook vast wel eens gezien hebben, zijn de uitingen van 'omdenken'. Uitingen met een knipoog. Een 
probleem wordt neergezet als een mogelijkheid of kans, door het bijvoorbeeld van een andere kant te 
bekijken. En dat is nét iets anders dan van een probleem een uitdaging maken. Het is positiever en vooral 
creatiever. En die combinatie vindt ik bijzonder interessant. 
 
De angst om te falen heb ik gelukkig niet meer, hoewel ik nog wel alles goed wil doen, weet ik dat je van je 
fouten kunt leren en dat je iedere dag weer de kans krijgt om jezelf te verbeteren. Een stapje verder is wat 
mij betreft het omdenken. Als je een probleem tegenkomt, is het prachtig als je dat kunt omdenken naar een 
kans. En als dat lukt … dan geeft dat volgens mij dubbel zoveel voldoening. 
 
Het falen en omdenken komen trouwens bijzonder vaak bij elkaar, een heel goed voorbeeld vind ik het 
filmpje op omdenken.nl/falen. Je verwacht het niet, maar één van de meest succesvolle sporters ooit, heeft 
vooral gefaald. 
 
Fijne faalweek gewenst! 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas  



De Bijblijver, 12 december 2016 2 

Zaterdag 17 december 

 
 
Opstellingen zaterdag 17 december 2016 
VALTO 1 Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2 Vertrek: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3 Aanwezig: 15:45 
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, Steven 
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie  
 
VALTO 4 Vertrek: 19:30 
Heren: Marnix, Kees, Ruben, Niels, Laurens M 
Dames: Laura M, Antoinette, Ellen V, Denise, Lisa R 
 
Valto 5 Vertrek: 17:30 
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen 
Dames: Nia, Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna 
 
Valto 6 Aanwezig 15:30 
Heren: Nick, Daniel, Laurens, Vincent, Wouter, Jesper, Bart  
Dames: Ryanne, Inge, Mandy, Lysanne V 
 
Valto 7  
Is vrij 
 
Valto 8 Vertrek: 14:30 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Peter, Marco 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen,  

Geef je nu op voor VALTO A GOGO op 
30 december! 
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Uitslagen 10 december 

 
 

Nabeschouwingen 
 
Senioren 
Valto 1 speelde vorige week tegen Excelsior Delft en kon daar net niet winnen, in de laatste minuut werd het 
21-20. Dit keer stond Vriendenschaar op het programma, een ploeg die bovenin meedraait in de 1e klasse. 
Het eerste kon lang aangehaakt blijven maar in het slot bleek Vriendenschaar sterker en werd er verloren 
met 19-24. 
Valto 2 speelde de afgelopen wedstrijd tegen de reserves van Excelsior Delft en die wedstrijd werd verloren 
na een goede reeks. Ditmaal was het de beurt aan Vriendenschaar 2 om het op te nemen tegen ons 2e en 
in een alles behalve doelpuntrijk duel (3-5 ruststand) lukte het niet om te winnen van de bezoekers. De 
wedstrijd ging uiteindelijk verloren met 10-13.  
Valto 3 ging vorige week naar Maasdijk om het daar tegen Dijkvogels op te nemen maar helaas werd er 
verloren met 18-10. Deze week werd er een stuk betere wedstrijd gespeeld maar het bleek net niet genoeg 
te zijn, het 3e verloor met 17-20 van DES 4.  
Valto 4 verloren vorige week van Victum met 13-18, het lage aantal doelpunten was dus een probleem. 
Deze week werd er gespeeld tegen KZ Danaiden en ondanks dat er niet veel werd gescoord, werden de 
punten gedeeld door de teams: eindstand 14-14.  
Valto 5 won vorige week met 14-11 na een goede wedstrijd en deze week stond het sterke Meervogels op 
het programma. Dat dit een lastige wedstrijd was voor het 5e was al in de rust zichtbaar en helaas bleek er 
dan ook niets te halen in Zoetermeer. Het 5e verloor met 25-12 van Meervogels 4.  
Valto 6 na de goede wedstrijd tegen Avanti nog in het geheugen waarin met 15-5 werd gewonnen mocht het 
6e dit weekend naar ‘de Vissen’ van KVS. In een wedstrijd die vooral als rommelig de boeken in mag vergat 
het 6e 2 punten mee naar De Lier te nemen, door in de laatste minuut opgelegde kansen te missen en 1 
doelpunt door te laten, eindstand 10-10.  
Valto 7 nadat de wedstrijd tegen ONDO werd geannuleerd was het dit weekend tijd voor de wedstrijd tegen 
KVS voor het 7e. Helaas bleken ook in deze wedstrijd de Visen sterker te zijn en werd er verloren met 12-7.  
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Valto 8 won vorige week in een spannende wedstrijd met 7-8 en deze week stond Weidevogels op het 
programma. Deze ploeg bleek al vanaf het begin af aan een moeilijke tegenstander te worden en dat bleek 
ook in de uitslag, 6-15.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Meervogels A1. Buiten werd er al tegen deze ploeg gespeeld, toen werd er met 
20-10 gewonnen. Na het verlies van vorige week tegen Tempo, was VALTO wel weer toe aan een ruime 
overwinning. De eerste helft was van een hoog niveau en met rust stond het al 8-20. Helaas wist de A1 dit 
niveau niet vast te houden, en het gevolg was dat de spelers zich met andere dingen bezig gingen houden 
dan met korfballen. Gelukkig kwam de overwinning niet in gevaar en werd het uiteindelijk 13-27. A.s. 
zaterdag speelt de A1 uit tegen TOP A2. Deze ploeg staat met 6 punten op de 4e plek. 
VALTO A2 moest thuis spelen tegen Excelsior A3. Helaas kon de tegenstander geen team op de been 
brengen, en zodoende werd de wedstrijd afgelast. Hierdoor blijft de A2 staan op pas twee gespeelde (en 
gewonnen!) wedstrijden. A.s. zaterdag hopelijk wel weer een wedstrijd, dan staat de thuiswedstrijd tegen 
Meervogels A3 op het programma. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen PKC B2. Voorafgaand aan deze wedstrijd stonden beide ploegen op 4 punten 
uit 3 wedstrijden. Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, was ook terug te zien binnen de lijnen. 
VALTO liet zien dat het strijdlustig was en wist in het kielzog van PKC te blijven en vlak voor tijd zelfs weer 
op gelijke hoogte te komen. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest, maar twee discutabel gegeven 
strafworpen zorgde ervoor dat PLC er uiteindelijk toch met de winst vandoor ging, 13-12.  A.s. zaterdag 
speelt de B1 uit tegen Deetos B2. Deze ploeg wist pas één punt te halen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Dijkvogels B2. Buiten werd er al twee keer tegen deze ploeg gespeeld. Beide 
wedstrijden gingen toen gelijk op, en één keer wist VALTO nipt te winnen en één keer wist Dijkvogels nipt te 
winnen. Dit keer liep VALTO helaas de hele wedstrijd achter de feiten aan, en wist Dijkvogels de voorsprong 
te verdedigen. Uiteindelijk werd er met 8-12 verloren. Hierdoor neemt Dijkvogels de koppositie over van 
VALTO. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen ONDO B2. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Phoenix B2. Gezien de stand moest het mogelijk zijn om van deze 
tegenstander te winnen. Na vorige week een ruime overwinning te hebben geboekt (1-9), ging het dit keer 
scorend iets minder makkelijk. Maar gelukkig was het genoeg om ook nu weer de overwinning binnen te 
halen, 6-4. De komende weken is de B3 vrij, zaterdag 7 januari komen zij pas weer in actie. Dan spelen ze 
uit tegen Avanti B4.   
 
C-jeugd 
Valto C1 mocht zaterdag aantreden tegen de nummer laatst uit de poule, ALO C1. Al snel werd duidelijk dat 
deze wedstrijd een 'walk-over' zou worden. Na de pittige wedstrijden van afgelopen weken ook wel eens 
lekker. Er werd met 21-4 gewonnen. Komende zaterdag komt Fortuna C2 op bezoek, geen onbekende voor 
Valto C1. Hier werd dit jaar al 2x van gewonnen dus ook dit keer moet dat zeker mogelijk zijn! 
Valto C2 ging op bezoek bij Phoenix C1. Op het veld werd hier al twee keer van gewonnen en ook dit keer 
gooide Valto meer ballen door de korf dan Phoenix: 3-6. Jullie zijn nog steeds ongeslagen koploper. 
Aanstaande zaterdag gaan jullie op bezoek bij de nummer twee uit de poule: Dubbel Zes C1. Zij staan 3 
punten onder jullie, dus ook hier moet winst zeker te doen zijn. 
Valto C3 reisde af naar de Gaslaan voor een wedstrijd tegen Die Haghe C2. De eerste helft was Valto heer 
en meester. De ruststand van 3-9 was eigenlijk wat vertekend gezien het aantal kansen dat gecreëerd werd 
door onze C3. Na rust kwam Valto niet meer in het spel waardoor de scoringsmachine haperde. Gelukkig 
had Die Haghe niet genoeg in te brengen om nog bij te komen. Eindstand 7-11. Komende week komt ONDO 
C3 op bezoek die nog puntloos onderaan staan. Zaak dus om de koppositie te verstevigen. 
Valto C4 draait leuke mee in de 5e klasse. Er werd al gewonnen en verloren en deze week werd er gelijk 
gespeeld. In een spannende wedstrijd tegen Futura C1 wist de C4 knap terug te knokken van een 
achterstand van 3 doelpunten naar een voorsprong met 1 doelpunt. Helaas maakte Futura in de laatste 
minuut gelijk en werden de punten gedeeld. Zaterdag spelen jullie thuis tegen DES C3, een wedstrijd om de 
tweede plek in de poule. 
 
D-jeugd 
Valto D1 was na drie wedstrijden nog op zoek naar de eerste punten en vond deze afgelopen zaterdag 
tegen Weidevogels D1. Valto was duidelijk de sterkere ploeg met als resultaat een 8-3 overwinning. 
Komende zaterdag komt KVS D1 naar de Vreeloo hal die bovenin de poule meedraait. 
Valto D2 reisde net als de C3 af naar de Gaslaan om ook tegen Die Haghe te spelen, maar dan hun D2. Die 
Haghe was nog puntloos en dat wilde Valto graag zo houden. Valto trok al snel de wedstrijd naar zich toe en 
wist te winnen met 3-14. Komende zaterdag komt VEO D2 op bezoek. Gezien eerdere uitslagen, moet ook 
deze tegenstander te verslaan zijn. 
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Valto D3 speelde thuis tegen Refleks D2 om de koppositie in de poule. Refleks wist snel op een 0-3 
voorsprong te komen. Daarna ging het bij Valto ook draaien maar elke keer net niet genoeg om langszij te 
komen. Uiteindelijk won Refleks met 5-7 en staat nu dus bovenaan in de poule. Maar de competitie is nog 
lang en er kan nog van alles gebeuren! Komende zaterdag treffen jullie Fortuna D5 die net als jullie twee 
verliespunten hebben. 
Valto D4 ging naar Maasland om de punten veilig te stellen. Dit lukte ook netjes door met 3-6 te winnen van 
ODO D2. Komende zaterdag spelen jullie tegen Excelsior D1 die net als jullie pas een wedstrijd hebben 
verloren. Dat zou nog wel eens spannend kunnen worden! 
 
E-jeugd 
VALTO E1 heeft afgelopen week twee wedstrijden gespeeld. Afgelopen woensdag moesten jullie aantreden 
tegen Fortuna. Het ging erg gelijk op en hierdoor konden jullie niet echt afstand nemen van Fortuna. Maar 
jullie hebben tot de laatste minuut gevochten en uiteindelijk wisten jullie de winst binnen te slepen met 14-15. 
Goed gedaan! Dit was natuurlijk een goede voorbereiding voor Phoenix van afgelopen zaterdag. Jullie 
moesten erg vroeg op en hierdoor ontbrak af en toe een beetje de schepte. De eindstand was 6-6. Jullie 
waren erg aan elkaar gewaagd en hebben een punt verdiend! Volgende week spelen jullie thuis tegen ODO. 
Succes! 
VALTO E2 moest afgelopen zaterdag tegen ONDO E1 aantreden. Van te voren wisten jullie al dat dit een 
erg goede tegenstander was. Maar Valto bleef tot het einde vechten om het ONDO zo lastig mogelijk te 
maken. Er werden goede lange ballen gegooid en jullie hebben twee hele mooie doelpunten gemaakt. 
Helaas bleven de punten in ’s-Gravenzande. Aanstaande zaterdag staat Fortuna op het programma. 
Succes! 
VALTO E3 heeft afgelopen zaterdag een super leuke wedstrijd gespeeld tegen ALO. Jullie hebben de hele 
tijd voorgestaan, maar de laatste 10 minuten kwam ALO terug en waren wij helaas niet meer scherp genoeg. 
De eindstand was 12-10 voor ALO. Aanstaande zaterdag staat ODO E1 op het programma. Zet ‘m op! 
VALTO E4 moest afgelopen zaterdag bij ONDO op bezoek. Jullie hebben goed je best gedaan, maar helaas 
was ONDO een stukje beter. De eindstand was 23-5. Aanstaande zaterdag staat KVS op het programma. 
Succes! 
VALTO E5 heeft afgelopen zaterdag een goede wedstrijd gespeeld tegen DKC E1. Er werden veel kansen 
gecreëerd, maar af en toe was de afronding wat chaotisch. Maar jullie hebben toch heel netjes gewonnen 
met 9-11. Aanstaande zaterdag staat ODO E4 op het programma en hopelijk weten jullie dan weer te 
winnen! 
VALTO E6 moest afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E4. Er werd goed gespeeld en er werden hele mooie 
doelpunten gescoord. Helaas was Die Haghe net een beetje beter en wisten jullie niet te winnen. Eindstand 
12-5. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Futura. Succes! 
 
F-jeugd 
VALTO F1 moest afgelopen zaterdag tegen Excelsior F1. Jullie hebben echt super goed gespeeld! Jullie 
waren allemaal lekker fel en uiteindelijk hebben jullie ook allemaal een keertje gescoord! Jullie wisten 
uiteindelijk te winnen met 20-9!! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Fiks F1. Succes! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag ook tegen Excelsior, maar helaas wisten jullie niet te winnen. Jullie 
creëerde wel erg veel kansen, maar ze wilden er jammer genoeg niet in. Uiteindelijk was de eindstand 7-6. 
Het was een erg leerzame wedstrijd. Hopelijk weten jullie volgende week wel te winnen, dan moeten jullie 
tegen ONDO F3. Succes!  
 
 

30 december 2016: VALTO A GOGO! 
 

Geef je nu op, doen hoor!!!! 
 
 

Gezocht! 
5 weken geleden op 12 November ben ik mijn Valto vest kwijtgeraakt. Het is een vest met 
sponsor Martin Stolze erop met nummer 9. Ik hoop dat iemand deze thuis heeft! Willen 
jullie allemaal even kijken? Bedankt,   
 
Floris van Muijen 
 
  



HUT TECHNIEK
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wederom weinig punten deze week in de wedstrijdsport. Alleen 
A1 wist te winnen en Valto 4 gelijk te spelen. Te weinig mensen! 
 
Gelukkig wel succes in de Zuid-Holland cup. Zowel D1 als Valto 
1 wisten te winnen en zijn weer een ronde verder.  
Maandagavond wordt de loting voor de volgende ronde bekend! 
 
Het is JOUW verantwoordelijkheid dat een wedstrijd gefloten wordt! 
Als jouw naam achter een wedstrijd prijkt, dan is het JOUW verantwoordelijkheid dat die wedstrijd gefloten 
wordt! Natuurlijk kan het voorkomen dat het je niet uitkomt of dat je die dag geen zin hebt en het kan ook zijn 
dat je vindt dat je zelf geen wedstrijden hoeft te fluiten of kan fluiten. Allemaal prima, als JIJ maar zorgt dat er 
iemand staat. Er waren zaterdag wederom wedstrijden zonder scheidsrechter en als dit zo door gaat dan 
zullen we sancties moeten instellen voor spelers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Hopelijk hoeft het 
niet zo ver te komen. Staat jouw naam achter een wedstrijd? JIJ regelt een scheidsrechter. Hetzij zelf, hetzij 
een ander! 
 
Kerstreces 
De seniorenselectie en Valto A1 zijn dit jaar vrij voor kerst van 23 december tot 2 januari. Alle andere spelers 
van 18 december tot 2 januari. Geniet lekker van de korfbalvrije periode! Of kom naar de korfbal challenge in 
Rotterdam! 
 
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	

13	dec	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

20	dec	 VRIJ	 VRIJ	

27	dec	 VRIJ	 VRIJ	

3	januari	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

10	januari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

17	januari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

24	januari	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

31	janauri	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

7	februari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

14	februari	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

21	februari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

28	februari	 VRIJ	 VRIJ	

7	maart	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	
 
Herhaling berichten: 
 
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! 
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Deze week heeft Max het gehaald, top gedaan!  
Heb je het gehaald, stuur dan je certificaat naar Thijs, zodat we de administratie up-to-date kunnen houden.  
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
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 

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 
 

30 december 2016: VALTO A GOGO! 
 

Geef je nu op, doen hoor!!!! 
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Even voorstellen! Team van de week Valto D4 

 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Heren: Igor, Lucas, Roald en Tristan  
Dames: Danique, Iris, Isabel, Julia en Yara 
 
Wie zijn de trainers/coaches?  
-De trainers van de D4 zijn Derk, Inge, Lisanne en Sjors 
Het coachen wordt gedaan door Sjors en Helma (moeder Tristan) 
 
Wat kan dit team erg goed?  
-Dit team kan heel erg fel zijn in een korfbalwedstrijd. Hier hebben tegenstanders vaak moeite mee. 
 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
-De D4 zijn eerstejaars D en zijn daarom vaak kleiner dan de tegenstander. Hierdoor vinden ze het erg 
moeilijk om goed een bal naar een teamgenoot te gooien. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
-Het dobbelen met Sinterklaas 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto zaterdag? 
-Vitesse staat onderaan. Daarom gaat Valto winnen. 25-19. 
Tegen wie speelt de D4 zaterdag 17-12? 
-De D4 speelt vandaag tegen Excelsior D1. Een tegenstander waar al van gewonnen en verloren. 
Wat zou de D4 willen leren van Frank als hij langs komt op jullie training?  
Op 1 been schieten 
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Voor het vijfde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in 
samenwerking met Arie Dijkstra, Jeroen Mostert, Pascal van Dijk, Sjors van Dijk en Ferry 
Slaman. 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: 19.30 aanwezig, 20.00 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 
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Agenda 
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!!! 
 
Kwijt 
Afgelopen zaterdag 3 december is Roos (E6) haar VALTO trainingsjasje kwijt geraakt bij Vreeloo. 
Het is een zwart-oranje jasje met de opdruk ‘Roos’ op de rugzijde. Heb je deze gevonden? 
We horen het het graag! 06-18194724 
 

Westrijdverslagen 
 
VALTO weet Vriendenschaar niet te temmen. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na verloren wedstrijden van vorige week in Delft is VALTO nog steeds zonder overwinning in de 
zaalcompetitie. Waar in de voorbereiding over elke tegenstander werd heen gewalst, wil het in de competitie 
maar niet lukken. Er werd van uit gegaan dat er in de bekerwedstrijd een leuke wedstrijd gespeeld kon 
worden om met een positief gevoel naar zaterdag toe te leven. Helaas liep dat heel anders, want de 
bekerwedstrijd had niets meer met korfbal te maken. Het was wel een goede les voor de spelers om het 
hoofd koel te houden als het even heel anders loopt. Tegenstander van vandaag was Vriendenschaar uit 
Hardinxveld/Giessendam, waar het tweede pas twee punten wist te vergaren en hun vlaggenschip op een 
gedeelde tweede plaats staat. VALTO 2 kon dus goede zaken doen bij winst vandaag en voor het 1e geldt 
dat bij winst de aansluiting met de top er weer zou zijn.  
Het begin van de wedstrijd van twee heb ik moeten missen, maar toen ik halverwege de 1e helft binnen 
kwam bleek ik niet heel veel gemist te hebben. De 2-3 tussenstand sprak boekdelen. Beide ploegen wisten 
maar moeizaam de korf te vinden door de druk die men opgelegd kreeg. Pieter zou even later de stand gelijk 
trekken, maar hierop volgde weer een lange doelpuntloze periode voor VALTO. Ook de gasten hadden het 
nog steeds moeilijk in de afronding van de kansen, maar wisten toch met een 3-5 voorsprong de 
kleedkamers op te zoeken.  
De 2e helft begon niet veel beter voor beide ploegen, maar het waren toch de gasten die hun voorsprong in 
de eerste zeven minuten wisten uit te breiden naar 3-7. Voor VALTO viel de eerste treffer pas na tien 
minuten te vieren toen Floris de toegekende strafworp verzilverde. Intussen waren de reserves van de bank 
gestuurd om zich warm te lopen en niet veel later betrad Maaike het veld om op de plaats van Lotte te 
proberen het tij te keren. Helaas  viel niet veel later aan de andere kant weer een bal door de korf. 
Halverwege de 2e helft wist Lisanne weer wat terug te doen door met haar vrije bal VALTO op 5-8 te zetten. 
Het lukte VALTO om door doelpunten van Michiel, Maaike en Ron, die voor Pieter in het veld gekomen was, 
bij 8-9 weer de aansluiting te krijgen. Met nog vijf minuten op de klok was er weer van alles mogelijk. Deze 
hoop werd echter al snel weer om zeep geholpen doordat VALTO weer een strafworp tegen kreeg, waarna 
niet veel later de 8-11 ook nog binnen viel. De klok was intussen stil gezet, dus lang had VALTO niet meer 
om nog een punt binnen te hengelen. Thijs, die voor Michiel binnen de lijnen was gekomen, wist na een 
aantal pogingen ook de korf te vinden. De gasten speelde echter de wedstrijd degelijk uit en wisten ook nog 
tweemaal de korf te vinden. Floris zette de eindstand 10-13 op het scorebord. Een weinig doelpuntrijke 
wedstrijd, waarin het VALTO 2 niet gelukt is om het gewenste gaatje naar de nummer laatst in de competitie 
te slaan. We staan nu op een gedeelde 4e plaats met Vriendenschaar, IJsselvogels en Vitesse, de 
tegenstander volgende week. Dat wordt dus hard poetsen om volgende week het vizier op scherp te zetten, 
zodat de korf weer makkelijk gevonden wordt en de punten gewoon in De Lier blijven.  
Zoals gezegd was het vandaag ook voor het vlaggenschip zaak om de punten thuis te houden. 
Tegenstander Vriendenschaar zou er echter alles aan gaan doen om door winst de aansluiting met het nog 
steeds ongeslagen Swift te behouden. Saillant detail is wel dat juist VALTO de enige tegenstander is die 
Swift het enige verliespunt wist af te snoepen. Marrien had vandaag een verrassing voor Vriendenschaar 
door Iris en Sanne van vak te ruilen en op die manier het lengte overwicht van de Vriendenschaar dames op 
te heffen. Vriendenschaar begon strak verdedigend aan de wedstrijd, maar dit gold ook voor VALTO. 
Hierdoor kon scheidsrechter Stolk pas na ruim zeven minuten het eerste doelpunt noteren. Dit was helaas 
wel een doelpunt van de gasten, terwijl VALTO toch al de nodige opgelegde kansen had gehad. Ook bij het 
vlaggenschip ontbrak het vanavond aan scherpte in de afronding. Toch lukte het om na de gelijkmaker van 
Frank het initiatief te pakken en door doelpunten van Bart en Laurens een gaatje te slaan. De aansluiting 
was er echter al weer snel, maar Frank zorgde er voor dat we halverwege de 1e helft op een 4-2 voorsprong 
stonden. De doelpunten bleven echter schaars, waardoor de tegenstander in het spoor kon blijven van 
VALTO. Met nog vijf minuten te gaan tot de rust kwam Vriendenschaar voor het eerst op voorsprong bij 6-7 
en besloot ook gelijk een tandje bij te schakelen. Net in deze fase wisten de scherp schietende heren van 
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Vriendenschaar gebruik te maken van een paar foutjes in de Lierse verdediging en de ruststand naar 6-9 te 
tillen.  
Voor VALTO was de boodschap duidelijk. Wilde we nog wat terug willen doen dan moest de eerste treffer na 
de thee aan Lierse zijde vallen om het gat niet te groot te laten worden. Dit lukte echter niet, want al in de 
eerste minuut was daar het eerste gaatje van vier voor de gasten. Frank wist dit eigenhandig te halveren, 
maar daar had Vriendenschaar direct weer een antwoord op. VALTO knokte zich toch weer terug in de 
wedstrijd en kreeg door doelpunten van Iris en Frank bij 10-11 weer de aansluiting. De gelijkmaker kwam er 
echter niet en VALTO wist de strakke verdediging van de eerste helft nu even niet vast te houden. Één van 
de heren wist een afstandsschot te scoren en toen even later de scheidsrechter naar de strafworpstip wees 
was de 10-13 ook binnen. VALTO had dus weer een gat te dichten. Op de score van Laurens volgde echter 
weer twee treffers van de gasten, maar toen leek het even dat ook VALTO de korf wat makkelijker ging 
vinden. Helaas werden ook de doelpunten van Iris en Naomi weer door tegentreffers beantwoord, waardoor 
het verschil na tien minuten bij 13-17 nog steeds vier was. Dit verschil zou VALTO niet meer weggewerkt 
krijgen. De rest van de wedstrijd consolideerden de gasten de voorsprong en wisten het verschil in de 
slotfase uit te bouwen naar 17-23. Maaike en Ron waren nog wel binnen de lijnen gebracht voor Sanne en 
Kevin, maar ook zij wisten het tij niet te keren. Laurens, Ron en Iris zouden in de slotfase nog wel scoren, 
maar dit was alleen voor de statistieken. De tweede nederlaag was al even duidelijk, waarmee VALTO door 
de andere uitslagen nu weer een plaatsje gezakt is en nu alleen Vitesse nog onder zich weet. Dit is ook de 
tegenstander van volgende week en zo wordt er dus vlak voor de winterstop een heuse vier punten wedstrijd 
gespeeld in de Vreeloohal. Er wordt door de spelers dus weer op het VALTO publiek gerekend, want hoewel 
er vandaag verloren is, putten de spelers toch altijd extra energie uit het aanwezige publiek. Laten we dus 
volgende week dus weer als één man achter de VALTO selectie gaan staan. Zowel VALTO 2 als 1 hebben 
de punten heel hard nodig.  
Tot volgende week allemaal, Arno van Leeuwen.  
 
VALTO wint op karakter bij Ten Donck…. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
En niet onbelangrijk, iedereen is ongeschonden uit de strijd gekomen. De meegereisde Lierse supporters 
hadden zich de 2e bekerwedstrijd vast heel anders voorgesteld. Voor deze wedstrijd in de tweede ronde om 
de Zuid Holland korfbal cup moest het vlaggenschip van VALTO aan treden in Ridderkerk tegen 3e klasser 
Ten Donck, wat zonder te spelen was doorgedrongen tot de 2e ronde.  Tegenstanders uit lagere klasse 
leveren vaak de moeilijkste wedstrijden op, doordat het meestal ook tussen de oren gaat zitten. Onder 
“leiding” van scheidsrechter Gelissen ging de wedstrijd van start.  De beginfase ging nog korfballend van 
start. Binnen twee minuten stond VALTO al met 0-4 voor door doelpunten van Frank, Iris en Judith. Tot 
zover een 100% score dus werd de druk een beetje opgevoerd door de thuisclub. Dit deerde Naomi niet 
echt, want zij zorgde met twee treffers voor 0-6. Toen besloot de thuisclub de grenzen van de scheidsrechter 
te gaan opzoeken. Deze bleken aardig op te rekken, waardoor de wedstrijd ontaarde in iets wat niet heel 
veel meer met korfballen van doen had. Ten Donck bleek over één scherpschutter te beschikken en hij 
schoot dan ook de eerste doelpunten voor de thuisploeg binnen. Na de 2-7 van Naomi wist Ten Donck door 
vier gefikste strafworpen en een vrije bal de aansluiting te krijgen bij 7-8. Het duurde nog tot tien minuten 
voor rust voor Ten Donck dan toch langszij kwam bij 9-9. De volgende fase scoorden beide ploegen om en 
om, waarbij de thuisploeg bij 12-11 voor het eerst op voorsprong kwam. Deze voorsprong werd met hand en 
tand verdedigd, wat een gelukje betekende voor VALTO. Door twee strafworpen van Bart en Frank in de 
laatste minuut wist VALTO toch met een minimale voorsprong te gaan rusten. 
 
De spelers van de thuisploeg besloten geen kleedkamer op te zoeken, maar een goed gesprek te gaan 
voeren met scheidsrechter Gelissen. Wat daar besproken is weet we niet, maar het werd er in het tweede 
deel helaas niet beter op. Marrien had de spelers duidelijk instructies gegeven zich niet meer te laten 
provoceren, wat aan het begin van de tweede helft weer rust in de aanvallen gaf. Hierdoor kon VALTO 
langzaam maar zeker de voorsprong weer gaan uitbouwen naar 13-17. Halverwege de tweede helft was het 
verschil opgelopen naar 17-23, waarvan Judith er drie van voor haar rekening had genomen. Ook Frank was 
weer lekker op schot vanavond. Hier maakte Marrien ook gebruik van door hem, net als we in de league wel 
vaker zien, van het ene naar het andere vak te wisselen. Zo kon Frank wat extra doelpuntjes maken en de 
voorsprong op veilige marge houden. Met nog een minuut of tien op de klok werd de reserve bank geleegd 
en mochten Nikki, Lotte, Floris en Niels de overwinning naar veilig haven brengen. Ten Donck probeerde er 
nog een eindsprintje uit te persen, maar dat werd weer te niet gedaan door Naomi en Frank. Scheidsrechter 
Gelissen floot bij de stand 20-26 voor het eind van de wedstrijd, waarmee VALTO het fysieke spel van de 
thuisploeg vooral in de tweede deel met degelijk korfbal heeft beantwoord. Ook VALTO D1 wist te winnen, 
zodat we beiden door zijn naar de volgende ronde. Het vlaggenschip heeft weer aan een overwinning 
kunnen proeven en we zijn allemaal, niet onbelangrijk, heel gebleven voor de wedstrijd van aanstaande 
zaterdag. Dan komt in onze eigen Vreeloohal  Vriendenschaar uit Hardinxveld/Giessendam op bezoek. Een 
tegenstander van formaat die samen met Excelsior en DES op twee punten achter koploper Swift staat. Het 
wordt dus vast weer een wedstrijd waar de negende man meer dan nodig is. De spelers hebben vanavond in 



De Bijblijver, 12 december 2016 12 

ieder geval ervaring  opgedaan met een andere manier van korfballen, waar ook lering uit te trekken valt. Ik 
hoop echter wel dat er zaterdag weer gewoon gekorfbald gaat worden voor de winst.  
Publiek wordt weer bedankt voor uw aanwezigheid vanavond in Ridderkerk en we hopen u zaterdag weer op 
de tribunes in de Vreeloohal te zien.  
Tot zaterdag, Arno van Leeuwen.  
 
KZ Danaiden 3 – Valto 4 
Er was veel op papier geschreven al voor deze wedstrijd begon. Op papier was dit de sterkste tegenstander. 
Het werd daarom voor Valto 4 geen makkelijke wedstrijd. Gelukkig had Mirjam daarom veel geschreven. Ze 
wilde eerste beginnen om iedereen een KPI te geven, voor de wedstrijd begon. Maar ze koos voor 
persoonlijke doelstelling, hieronder uitgewerkt.  
An: 1 korte kans onder de paal scoren. El: An onder de paal wegspelen + El doorloop.  
Laura M.: 3 doelpunten en 1x bambi, vrij duidelijk lijkt mij... Lau H.: 1 doelpunt. Mir: wedstrijd winnen met 
Valto 4. Ruben: positief in de rust. Niels: 2 vrije ballen + 3 doelpunten. Rob:  kansen afmaken en minimaal 8x 
scoren. Lange: Onder de paal alles hebben + 2 doelpunten. Dit was vrij duidelijke taal van Mirjam. Wat kan 
er nog fout gaan denk je. Bij Valto 4 niet veel, we begonnen fel. De eerste 10 minuten werd er niet veel 
gescoord, 2-2. Halverwege de eerste helft werd de eerste doelstelling van An al behaald, 4-4. Even later ook 
die van Laura M. Coach Mirjam hoorde we niet veel want, ze zat al weer te schrijven. Met de rust (7-9) 
waren de doelstelling al weer gewijzigd. Lau M. kreeg een nieuwe doelstelling van 6x scoren. Een paar matig 
positieve woorden van Ruben, was die doelstelling ook weer gehaald. Begin van de tweede helft ging het 
goed, iedereen was scherp, waardoor het 7-10 werd. Lange die ook zijn doelstelling haalde. Maar toch 
waren we niet scherp genoeg, 10-10. Het bleef lang gelijk opgaan, tot 5 minuten voor het einde, 12-14. Er 
was een klein gaatje... Met een spannend einde werd het 14-14. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. 
Niet alle doelstellingen werden gehaald, maar gelijk spelen tegen de koploper is knap werk. Volgende week 
spelen we weer in dezelfde hal. Alleen een andere tegenstander en een andere tijd. Tot volgende week om 
20:45 uur in de Drie Oktoberhal te Leiden.  
Groeten van een tevreden Valto 4 speler (dit is nog een deel van m’n doelstelling) 
 
Meervogels 4 – VALTO 5 
Afgelopen zaterdag(nacht) speelden we uit tegen Meervogels 4. Gezien de stand een ploeg die we zouden 
moeten kunnen winnen, maar dan zouden we wel dezelfde strijdlust moeten laten zien, die we ook tegen 
Weidevogels en Achilles hadden laten zien. Helaas wilde dat deze keer niet lukken. En aan de andere kant 
lukte bij Meervogels alles, en werd er met gemak uit alle hoeken van het veld gescoord. Hierdoor waren we 
al snel kansloos, en dan komt de wet van Murphy om de hoek kijken…… Helaas werd er uiteindelijk met 25-
12 verloren. Gauw vergeten en op naar aankomende zaterdag, wanneer we uit moeten spelen bij ALO 3. Op 
het veld werd hier met 20-6 van gewonnen, maar om dit resultaat weer te behalen, zullen we wel anders 
moeten spelen dan afgelopen zaterdag. 
Frillem en Ruud bedankt voor het reserve zitten en meespelen. 
Groetjes VALTO 5 
 
PKC B2 – Valto B1 
Afgelopen zaterdag mochten wij aantreden tegen Pkc B2 in Papendrecht. Allebei dezelfde tegenstanders tot 
nu toe gehad en beide 4 punten uit 3 wedstrijden. Deze wedstrijd zou dus wel een hele spannende pot 
kunnen worden en of het spannend was! De wedstrijd ging erg gelijk op.  
Pkc gaf veel druk, waardoor het eerste aanvalsvak het moelijk had en niet gelijk wist te scoren. Waar Pkc 
wel de eerste aanval gelijk benutte met een afstandsschot. We gingen de rust in met een 6-4 achterstand. 
Na een motiverend praatje van de coaches, begonnen we met goede moed aan de tweede helft. Valto 
kende een goede start van de tweede helft, van 6-4 achter naar 6-8 voor! 
Pkc kwam weer terug naar 8-8. Zo ging de gehele wedstrijd gelijk op. In de laatste 5 minuten stonden wij 12-
11 achter. Door een mooie en lange aanval van Valto, werd het 12-12. In de laatste minuut helaas een 
(onterechte) strafworp tegen, 13-12. We hebben er met z’n allen hard voor gevochten, maar helaas geen 
punten meegenomen naar De Lier. 
Groetjes Valto B1 
 
Valto B2 
Zaterdag 10 december moesten we om 14:45 tegen Dijkvogels B2 spelen. We wisten voor de wedstrijd al 
dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Dijkvogels staat namelijk met 1 punt verschil onder ons en in het 
buitenseizoen waren de wedstrijden ook altijd spannend tegen hun. In de eerste helft gingen we redelijk 
goed tegen elkaar op, eerst scoorde Dijkvogels met een strafworp daarna maakte Noa het weer goed. 
Dijkvogels maakte de 1-2 met een schot & daarna maakte Kitty de 2-2. Zo ging het ongeveer door tot de rust 
en kwamen we in de eerste helft op een 4-5 te staan. In de 2de helft werden we gelijk in de eerste minuut op 
een achterstand van 4-6 gezet, maar gelukkig maakte invaller Inge weer de 5-6. Daarna kregen we 2 
doorlopen van Dijkvogels tegen en stonden we 5-8 achter. Noa en Iris scoorde daarna en zette ons weer op 
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7-8. We konden de achterstand dus nog inhalen alleen in de laatste minuten schoot Dijkvogels er 4 
achterelkaar in. In de laatste minuut scoorde Iris nog de 8-12, de eindstand. Ook al hebben we verloren, toch 
vond ik dit geen slechte wedstrijd. Volgende week spelen we thuis tegen Ondo en hopen we dan wel de 
punten te pakken.  
Jimmy vd Meer 
 
Valto C1 – ALO C1 
Alweer twee wedstrijden gespeeld zonder ook maar één punt binnen te halen. Dat is niks voor VALTO C1. 
Nu een wedstrijd tegen ALO C1 om hier eens flink verandering in te brengen. Van ALO wisten we dat ze nog 
0 punten hadden. Kortom grote kans om vandaag in de eigen Vreeloo hal de overwinning te pakken.  
We speelden vandaag in de volgende opstelling. Met in de aanval: Romeo, Jasper, Iris en Elise. En in de 
verdediging: Koert, Daan, Romy en Annelie. Sanne stond reserve deze week. Samen met David die reserve 
stond bij de heren. 
Deze wedstrijd was het de taak om ons eigen spel te spelen. Dat houdt in, dynamisch 3-1 met daarin zoveel 
mogelijk lange diepe ballen en daaruit kansen te creëren. Dit in afwisseling met 2-2. Juist deze wedstrijd 
wilden we met afwisselende personen in de functies spelen. In de verdediging legt de C1 deze periode de 
nadruk op het voorverdedigen. Zoveel mogelijk een aangeef van de tegenstander voorkomen. Naarmate de 
wedstrijden vorderde, werd hier steeds meer de nadruk opgelegd.  
Om het even simpel te zeggen. We speelden ALO compleet van de kaart. Naast de bovengenoemde 
aandachtspunten staat onze C1 bekend om de felheid en wilskracht van de spelers. Dit lieten ze deze 
wedstrijd op een uitstekende manier zien. Er werden doelpunten gemaakt uit alle hoeken van het veld en in 
de verdediging wist ALO soms niet meer waar ze het zoeken moesten. Kortom complimenten aan alle 
spelers. Ook aan David en Sanne die allebei nog 10 minuten mochten invallen.  
De doelpunten zijn gemaakt door: Romeo 6x, Daan 5x, Koert 4x, Jasper 3x, Iris 1x, Sanne 1x, Annelie 1x 
David bedankt voor het reserve zitten en invallen. Publiek bedankt voor het aanmoedigen en graag tot 
volgende week. Thuis in de Vreeloo hal om 14:15 tegen Fortuna C2. Deze week gaan we hard trainen 
inclusief een teamuitje. Dan kunnen we aanstaande zaterdag weer verder gaan waar we deze zaterdag na 
50 minuten geëindigd zijn, namelijk een uitstekende overwinning van 21-4. 
Groetjes, de coaches van de C1 
 
Phoenix C1 - Valto C2 
Afgelopen zaterdag gingen we naar Phoenix in Zoetermeer. 
Phoenix kwam al gauw op 1-0 
Maar Valto kwam via Julia op 1-1 
Daarna bouwde Valto de voorsprong snel uit via Tessa, Freek en Lorenzo  naar 1-4 
Zoals iedere wedstrijd speelden we weer goed en de aanvallen van Phoenix werden goed onderschept. 
Nida zorgde voor de 1-5. 
De scheidsrechter was zeer scherp op de fouten die werden gemaakt waar sommige nogal wat moeite mee 
hadden. 
Na de rust kwam Roos in het veld voor Tessa. 
De 2e helft was een stuk minder. 
Phoenix kwam terug naar 3-5 maar Julia maakt de voorsprong weer naar 3-6 
Valto ging weer voor de winst en Phoenix scoorde nog ( 4-6 ) 
  
Dit was ook de eindstand en de 2 pnt namen we weer mee naar De Lier. 
Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Dubbel zes C1 uit, voor ons een nieuwe tegenstander . 
Jordi 
 
Die Haghe  C2 - Valto C3 
Vandaag hadden we een wedstrijd in Den Haag. We hadden er zin in, want het gaat goed met de C3! Dus 
wij gaan weer voor het kampioenschap ! 
De wedstrijd begon goed, we stonden vrij snel 0-1 voor. We waren duidelijk beter dan Die Haghe. 
In de rust stonden we 3-9 voor! En we konden dit na de rust ook volhouden.  We hebben gewonnen met 7-
11.  
We staan nu bovenaan en dat willen we natuurlijk zo houden! 
Groetjes Justin 
 
Valto C4 
C4 speelde met twee invallers (Sanne en Sven) uit tegen Futura C1 in Den Haag, een team dat tot dan al 
zijn vier wedstrijden verloren had. Je zou het niet zeggen, want Futura speelde fanatiek, snel en fel. C4 
kwam al snel achter en tot drie keer toe scoorde Futura bovendien gelijk terug na een doelpunt van C4, ze 
zaten er echt bovenop.. Bij rust stonden we dan ook met 6-3 achter, hoe ging het team nog terugkomen? 
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Maar coach Matthieu had ze blijkbaar toch kunnen oppeppen, want C4 begon enthousiast aan de tweede 
helft: ze speelden de bal snel rond, schoten veel op de korf en het werd zowaar 7-7. Met een mooi doelpunt 
maakte Fabian er 8-7 van en de vaders aan de kant hoopten dat C4 nu rustig op balbezit zou spelen, maar 
ja om dat in de resterende acht minuten te doen was wel een beetje lang. En helaas helaas in de allerlaatste 
paar seconden werd het nog 8-8.  
En daar mochten we eigenlijk best tevreden mee zijn, want in een soms wilde wedstrijd had C4 maar liefst 
drie terechte strafballen tegen gekregen, die er alle drie niet in gingen. 
Ook de tegenstanders konden leven met de uitslag, zij hadden eindelijk hun eerste punt binnen. 
 
Stukje D1 (2 wedstrijden en een bezoekje aan Fortuna) 
Dinsdag 6 december hadden we een wedstrijd tegen Ten Donck D1 voor de ZH Cup. Ten Donck heeft 
eigenlijk geen D-teams, daarom speelde we tegen een team van E en C spelers. We wisten dus niet wat ons 
te wachten stond. 
In het begin van de wedstrijd was het nog spannend. Eerst scoorde wij en daarna zij. In het vervolg bleven 
alleen wij scoren tot de 1-6. Toen scoorde Ten Donck nog 1 keer en was de wedstrijd afgelopen. Het was 
lastig spelen tegen erg lange C meisjes. Gelukkig wisten de jongens veel te scoren. 
 
Ook Valto 1 heeft gewonnen en is door, zij speelde 20-26. In de week van 20 december spelen we de 
volgende wedstijd in de Zuid-Holland Cup. We hopen op veel publiek voor Valto 1 maar ook voor ons! 
Maandag (12 december) worden de tegenstanders bekend gemaakt. Spannend! 
 
Afgelopen zaterdag (10 december) moesten we voor de gewone competitie tegen Weidevogels D1. Ook 
deze wedstrijd begon spannend. Uiteindelijk liepen we uit doordat zij tegen de scheids begonnen te zeuren. 
We hebben met 8 – 3 dik gewonnen. Thijs heeft wederom geweldig gefloten! 
 
’s Avonds waren we als Valto D1 uitgenodigd om bij de wedstrijd Fortuna 1 tegen PKC 1 op te komen lopen 
met PKC 1 spelers. Ik kon er helaas niet bij zijn omdat ik een feest met m’n groep 8 had. Dat was ook erg 
leuk! Ik heb wel de foto’s en filmpjes gezien en bij Fortuna maken ze er een mooie show van. Het moet leuk 
zijn geweest! Jullie kunnen het ook bekijken op youtube (https://youtu.be/5zYzgEO_LDQ), het begin 
ongeveer bij de 22ste minuut. 
 
Groetjes Emma en Michiel (van den Bos) 
 
Valto D3 – Refleks D2 
Zouden we het vandaag kunnen winnen? 
Coach Sjors kon er helaas niet bij zijn, maar we hadden coach Michiel dus het zou vast goed moeten 
komen! 
Het was een hele spannende wedstrijd. 
Veel kansen, lekker heen en weer spelen en het spel ging gelijk op. 
Wij stonden super goed te verdedigen. 
Refleks kreeg weinig kans alleen de kansen die ze hadden, die pakten ze helaas meteen. 
En zo kwamen we helaas toch achter te staan en verloren we met 5-7. 
De punten dus niet binnen maar wel een super leuke, spannende wedstrijd! 
Op naar volgende week tegen Fortuna! 
Groetjes,Bas 
 
Valto D4 
Vandaag spelen we zonder Julia (zij is helaas ziek) en Tristan die net ziek geweest is maar wel mee is om 
aan te moedigen.  
Anouk en Estelle uit de D3 doen met ons mee.  
In de 1e helft speelt Odo sterk en laten onze spelers het spel door hen bepalen. Ze scoren al snel de 1-0 en 
de 2-0. Danique maakt er 2-1 van. Na de wissel zijn er over en weer kansen maar die worden niet benut. Er 
wordt ook helaas een strafworp door ons gemist.  
Na de rust scoren Igor en Danique en zo komen we 2-3 voor.  
Odo scoort weer en zo wordt het 3-3. Dan worden wij steeds actiever in het onderscheppen van de bal en de 
tegenstander mist nog een paar keer.  
Onze invallers Anouk en Estelle scoren er nog 3 bij en zo winnen we met 3-6. Goed gespeeld hoor D4! Blijf 
lekker zo doorgaan! 
Groetjes Ineke Vreugdenhil. 
 
Fortuna Delta Logistiek E3 – Valto E1 (woensdag 7 december) 
Afgelopen woensdag speelden we tegen Fortuna Delta Logistiek E3. 
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Een beetje vreemde dag op een woensdag maar de tegenstanders hadden gevraagd om de wedstrijd te 
verplaatsen. 
Met nog een aardig koppeltje Valto supporters vertrokken we richting Delft. 
In de mooie hal van Fortuna waren de trainingen in volle gang. We begonnen met ingooien en om half 4 
begon de wedstrijd. 
De eerste 2 doelpunten waren voor Fortuna, we moesten denk nog even wakker worden. Maar toen scoorde 
Luna het eerste punt voor Valto. En daarna Kees 2 keer en Fortuna weer, zo stond het 3-3 bij de eerste rust.  
De scheidsrechter was heel serieus, fluite erg goed en legde de fouten uit. Daar waren we soms even van 
afgeleid en dan stond Valto nog naar de scheids te kijken en was Fortuna er al vandoor. Dit koste ons (dacht 
ik) 2 keer een punt dus daar werden we even op gewezen. De scores gingen over en weer en bij rust stond 
het 6-6. 
Ook Isa, Jonne en Finne hebben allemaal gescoord. Het was een hele spannende wedstrijd om naar te 
kijken. Met gelukkig voor ons een mooie 14-15 op het eindscore bord. Goed gedaan Valto E1 jullie hebben 
een hele goede wedstrijd gespeeld. En jullie staan nu bovenaan in de poule, houden zo. 
Luna en Irma   
 
Phoenix E1- Valto E1  
Om 08.00 vertrokken we naar Phoenix in Zoetermeer. In de auto zat de stemming er al goed in. We waren 
het eerste team in de zaal en omdat er meer mensen nog niet helemaal wakker waren moesten we ingooien 
zonder korf, het ging heel goed alle ballen gingen tegen de paal. 
09.00 begon de wedstrijd, en we waren aan elkaar gewaagd, na 10 minutuen was de stand nog 0-0. 
Daarna ging het gelijk op 1-0 /1-1/2-1/2-2 iedere keer als wij scoorde ging er gelijk een tegen doelpunt in. Zo 
was de in de rust 4-4.  We hadden het lastig. Vlak voor het einde was het 6-6 en toen kregen we nog een 
strafworp tegen. Gelukkig ging die er niet in. Dus uiteindelijk gelijkspel. 
Hopelijk gaat het volgende week weer beter! 
Kees en Marlene 
 
Ondo E1 tegen Valto E2 
Zaterdag speelde we tegen Ondo E1. 
We hebben ons best gedaan en scoorde er 2 in de korf. 

Helaas schoot Ondo er 32 in.  
Maar na de wedstrijd kregen we nog wat lekkers van de coach Maaike. 

Omdat ze vond dat we goed ons best deden tot het eind. Groetjes van Daan.  
 
Avanti E3 – Valto E5 (zaterdag 03-12-2016) 
Rond 09.45 uur vertrokken we enthousiast richting Pijnacker. Op papier is Avanti normaliter geen sterke 
tegenstander gebleken, maar behaalde resultaten uit het verleden ............................. enzovoorts. 
Vanaf minuut 1 bleek al snel dat ook de ontwikkeling bij Avanti niet heeft stilgestaan. Op alle fronten werden 
we de eerste 10 minuten afgetroefd, echter kreeg ook Valto een aantal kansen. Na 20 minuten was de stand 
al 4-0 voor de thuisploeg. Een tactische wissel zou de ommekeer moeten inluiden. Plotseling vielen de 
ballen wel goed en het spel werd beter en beter. Via Robin en Jennifer werd de stand teruggebracht tot 4-2. 
De spanning was weer terug in de wedstrijd, echter voor korte duur. Opnieuw liep Avanti uit, nu tot 6-2. 
Jennifer deed nog iets terug en maakte de 6-3. Kort voor tijd werd het ook nog 7-3 voor Avanti. De meiden 
en mannen van Valto E5 hebben hard gewerkt, maar vandaag was Avanti een maatje te groot. Zelfs de 
partijdigheid van de scheidsrechter had daar geen invloed op. 
Volgende keer beter en dan gewoon wel de punten mee naar huis nemen. 
Gr. Wim van Berkel (papa van Demi) 
 
Avanti  E4 – Valto E3 
Helaas was dieuwertje verhinderd, en geen inval. De  meiden moesten het vandaag  het 
met ze vieren doen. De eerste 10 minuten  waren  Valto en Avanti goed aan elkaar 
gewaagd.                         En bleef het 0-0! 
Na een goede peptalk van de geweldige coach Heleen. Gingen de meiden met volle 
moed het veld weer in. En de meiden waren in vorm, Yara scoorde als eerste. Snel 
daarna scoorde Rosann en tess ook. Voor de rust was het 0-6 
Met de rust, allemaal weer een heerlijk stukje “power” ananas” gegeten. ( “power 
Ananas= lekkere verse ananas, wat  de coach iedere week meeneemt) 
In de derde 10 minuten scoorde ook Noortje een prachtig doelpunt. De meiden waren 
niet te stoppen. Helaas 1 punt tegen gekregen. 
Wat een mooie glimlachen op de meiden hun gezicht , van alle doelpunten wie 
gescoord werden. Echt een super team om te zien! 
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Moe , maar zeker voldaan met een overwinning  van 1-14 
Groetjes Willeanne en Rosann 
 
Omdat de meiden zoveel scoorde, Siem ingezet om alle punten bij te houden!! 
 
Valto E6 – Die Hage 
We hadden in ons team 2 zieke kinderen maar gelukkig had Naomi vervanging gevonden! 
Het Haagse team was erg snel en erg sterk. Ook Valto was super fel maar kon niet op tegen Die Hage. 
De eindstand was 12-5. 
Toch lekker gespeeld! 
 
Excelsior F1 - Valto F1 
Afgelopen zaterdag was er eentje om zenuwachtig van te worden, want als we deze wedstrijd zouden gaan 
winnen dan stonden we bovenaan. Coach nikki gaf de laatste tips voor de wedstrijd, jullie waren er klaar 
voor en dat hadden we door!! 
Jullie gingen van 0-1, 0-2 naar 1-6!!! Jeetje wat speelden jullie goed. Het overgooien ging snel er werd goed 
gekeken naar wie er vrij stond en de beste kansen had. Zo gingen we de rust in met 3-11 (denk ik). 
Na een pep-talk van de coach ging de stoomtrein weer verder met scoren. Een hoop kansen hadden jullie, 
iedereen probeerden te scoren en lukten dat niet dan gingen jullie weer met z'n allen goed verdedigen. 
Uiteindelijk is het 9-20 geworden!!! Met doelpunten van iedereen. Dan denk je was excelsior dan zo 
slecht..... nee ik denk dat jullie gewoon heel goed speelden en excelsior geen kans gaf. Echt heel knap 
gedaan. 
 
Valto F2 
F2 mocht vandaag uit spelen in Delft bij Excelsior, 10 uur verzamelen en daarna met elkaar naar de Sporthal 
in Delft. 
Even gekeken bij de F1 die ook daar aan het spelen was. Ze wonnen de wedstrijd, mooi gedaan hoor! 
Even voor 11 uur gingen de kanjers van de F2 inspelen. En daar gaan ze, al snel staat het 2 0 voor 
Excelsior. 
De tegenstanders zijn sterk in de eerste helft. Maar VALTO gaat door en daar scoort Bas en maakt het 2 1. 
Maar snel daarna staat het al 4 1 voor Excelsior en mag Anouk erin als extra speler en scoort direct en gaan 
we met 4 2 de eerste rust in. 
VALTO komt in zn spel en eerst scoort Anouk en daarna Deon en staat het 4 4. Mooi terug gekomen 
VALTO. 
Net voor de rust scoort Excelsior en wordt het 5 4. 
VALTO laat mooi samenspel zien, maar de tegenstanders zijn net wat sneller en blijken wat minder last te 
hebben van de rand van de korf J 
Intussen 7 4 voor Excelsior en na de laatste rust scoort Deon 2 maal achter elkaar en maakt hij het 7 6. 
Helaas lukt het net niet om in de laatste minuut tot een gelijkstand te komen. 
Goed gespeeld en niet opgegeven en een keer verliezen hoort erbij, vandaag de eerste keer sinds we 
binnen spelen. 
Op naar volgende week, dan gaan we er weer voor! 
  
Groetjes Susan en Mike Zwinkels 
 

30 december 2016: 
VALTO A GOGO! 

 

Geef je nu op, doen hoor!!!! 
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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



De Bijblijver, 12 december 2016 18 

Kerst met velen in grote hal op tweede kerstdag 
“Een grote kerstboom, kerstliedjes en vele mensen bij elkaar om kerst mee te 
beleven.” Een vaak gehoorde wens voor deze feestdagen. De kerstmeeting heeft dit 
allemaal. Dit jaar al voor de 56e keer. Om 10.00 uur start het programma bij Van der 
Gaag op het voormalige veilingterrein Westerlee. Dit jaar werken mee: 
muziekvereniging Excelsior, kinderkoor De Keten en zangvereniging Con Amore. 
Ook u bent van harte welkom om het echte kerstgevoel samen met 1500 andere 
Westlanders te beleven. 
 
Misschien weet u nog hoe het 56 jaar geleden begon? Op veilingkistjes werden 
kerstliederen gezongen met hierbij af en toe het geluid van een ploffer die de veilinghal 
verwarmde. De kistjes zijn vervangen door klapstoelen, maar de liederen, de 
saamhorigheid en de warmte waarmee met elkaar kerst wordt gevierd, zijn gebleven. Met 
het thema ‘ware licht in een verwarde wereld’ wordt er tijdens deze kerstmeeting 
stilgestaan bij waar het in het leven écht om gaat. Dat er ook lichtpuntjes zijn in de wereld 
die om ons heen zijn te zien en te lezen. 
 
Programma 
Gedurende 75 minuten 
brengen de muzikanten, 
zangers en zangeressen 
mooie kerstliederen ten 
gehore en wij nodigen uit 
voor samenzang. Een 
woord van burgemeester 
Van der Tak en dominee 
Gerard van Velzen dragen 
bij aan de boodschap. 
Debora Bruinen brengt het 
kerstverhaal en Yvonne 
Lindhout verzorgt een 
passend gedicht. En de 
1500 bezoekers maken de 
viering tot een wáre 
kerstbeleving. 
 
Uitnodiging 
Tot ziens op 26 december, 
tweede kerstdag, bij de 
kerstmeeting in de hal van 
Van der Gaag, op het 
voormalige veilingterrein 
Westerlee in De Lier (volg 
de wegwijzers). Aanvang: 
10.00 uur. Bent u niet in de 
gelegenheid? Via WOS 
Radio op 87.6FM of in de 
ether op 93.1 is de kerstmeeting 
ook te beluisteren.  
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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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Hallo A-junioren en senioren van VALTO ! 
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van vrijdag 17 maart t/m maandag 20 maart 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.  
 
Vergeet hierbij niet je naam en team te vermelden. 
Geef je op voor 1 januari, en wees er snel bij want; VOL=VOL !! 
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   VALTO 
 




