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Van alles wat 
De vereniging is een combinatie van veel, heel veel. Als je even stil staat en om je heen kijkt bij VALTO, 
merk je al snel op dat er gewoon heel veel gebeurt. Zichtbaar en onzichtbaar. We denken er soms niet over 
na, maar het is één groot web van activiteiten. 
 
Een tot vrijdagavond onzichtbare activiteit bijvoorbeeld, was de "Hollandse Avond” voor de B & C jeugd. Ik 
kan jullie melden dat daar ontzettend veel tijd, energie, denkwerk en lol in is gaan zitten. Niet door mij, maar 
door een fijne club vrijwilligers die samen activiteitencommissie vormen. In het diepste geheim werd de 
avond voorbereid en de nodige medeplichtigen werden ingeschakeld. De avond had op het moment 
suprême ineens niets Hollands in zich en de aanwezigen jeugd veranderde plots in rechercheurs, waar 
menig teambuilding expert een puntje aan kan zuigen. Fantastisch om te zien! Dikke pluim voor de 
organisatie en hulptroepen. Verderop in de Bijblijver over deze ‘zaak'. 
 
Een tot zaterdag door mij onbezocht stukje Zeeland was weer iets totaal anders. Na de wedstrijd van VALTO 
E1 in Den Haag en via een kleine de-tour langs het Watersnoodmuseum, kwamen we met de familie aan bij 
het inmiddels in duisternis gehulde Middelburg. Daar liepen de wedstrijden iets uit de tijd, zodat we nog even 
op adem konden komen voor de krakers die avond. De selectie speelde namelijk tegen Swift. We hebben 
mooie duels gezien met strijd en helaas niet alle punten mee naar De Lier. VALTO 2 heeft goede zaken 
gedaan in het Middelburgse door de overwinning met strijd naar zich toe te trekken. VALTO 1 hoopte dat 
evenzo te doen, maar ging helaas strijdend ten onder met één zuur puntje verschil. Op de busreis terug 
werd er overigens niet minder om gegeten, als ik de Snapchat van Frank mag geloven. 
 
Al met al een wisselend weekend, uiteraard bedoel ik dan niet alleen de verlies- en winstpartijen, maar ook 
de verscheidenheid aan activiteiten binnen de vereniging, binnen VALTO! 
 
Daar kan ik zeker weer een week op teren. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 21 januari 2017 
18:30 VALTO 1 - DES (D) 1 Jeffrey Onstwedder Vreeloo-hal Hal 1 
17:15 VALTO 2 - DES (D) 2 Maarten Kuif Vreeloo-hal Hal 1 
15:45 VALTO 3 - ODO 3 Jelle Postma Vreeloo-hal Hal 1 
20:40 Fortuna 5 - VALTO 4 Arie Verschoor Fortuna-hal Veld 1 
16:25 Weidevogels 4 - VALTO 5  SRC Rottemeren Veld 1 
15:00 VALTO 7 - Dijkvogels 5 Bart Versteegen Vreeloo-hal Hal 2 
20:45 GKV (H) 4 - VALTO 8  Overbosch Den Haag Veld 1 
15:15 Weidevogels A1 - VALTO A1 Paul Meijer SRC Rottemeren Veld 1 
10:00 DKC A2 - VALTO A2  Wippolder Veld 1 
14:00 Maassluis B1 - VALTO B1  Olympia Maassluis 
15:15 DES (D) B2 - VALTO B2  De Hoornbloem Veld 1 
13:30 VALTO C1 - VEO C1 Diana Boogaard Vreeloo-hal Hal 1 
14:30 VALTO C3 - GKV (H) C3 Niels van der Lingen Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 Refleks D1 - VALTO D1  De Schilp (Pr Irene) Veld 1 
16:30 ONDO (G) D1 - VALTO D2  Westlandhal Veld 1 
11:15 VALTO E1 - Tempo E2 Rick van Dasler Vreeloo-hal Hal 1 
11:15 VALTO E2 - DES (D) E1 Romee Valstar Vreeloo-hal Hal 1 
11:15 VALTO E2 - VZOD E3 Ruben Hoogerbrugge Vreeloo-hal Hal 1 
10:15 VALTO E3 - ONDO (G) E3 Laura van der Eijk Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 VALTO E5 - Fortuna E6 Martijn Dijkstra Vreeloo-hal Hal 1 
12:15 VALTO E6 - HKV Eibernest E2 Lisanne van den Berg Vreeloo-hal Hal 1 
10:15 VALTO F2 - Excelsior (D) F2 Bas Ridder Vreeloo-hal Hal 2 
 
 
 
 
Opstellingen zaterdag 21 januari 2017 
VALTO 1  Aanwezig: in onderling overleg  
Dames: in onderling overleg  
Heren: in onderling overleg  
 
VALTO 2  Aanwezig: in onderling overleg  
Dames: in onderling overleg  
Heren: in onderling overleg  
 
VALTO 3  Aanwezig: 15:00 
Dames: Manon?, Joyce, Romy B, Rosalie, Mariska 
Heren: Daniël, Michael, Twan, Thomas, Derk, Steven 
 
VALTO 4  Vertrek: 19:30 
Dames: Laura M, Ellen V, Mirjam, w.a., w.a.  
Heren: Marnix, Niels, Ruben L, Laurens M, Roland 
 
VALTO 5  Vertrek: 15:10 
Dames: Petra, Helma, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna 
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen 
 
VALTO 6  Is vrij 
 
VALTO 7  Aanwezig: 14:30 
Dames: Petra, Ria, Gerda, Linda, Marleen  
Heren: Bo, Jelle, Vincent, Daniel V, Jesper, Wouter 
 
VALTO 8  Vertrekken: 19:30 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne 
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco 
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Uitslagen 
Swift (M) 1 - VALTO 1 22 - 21 
Swift (M) 2 - VALTO 2 16 - 19 
ONDO (G) 3 - VALTO 3 26 - 15 
VALTO 4 - HKV/Eibernest 5  
VALTO 5 - Avanti (P) 5 17 - 14 
ODO 5 - VALTO 6 9 - 16 
Tempo 10 - VALTO 7 15 - 13 
VALTO 8 - Madjoe 5 18 - 12 
VALTO A1 - Refleks A1 22 - 12 
VALTO A2 - Fortuna A3 13 - 11 
VALTO B1 - KCC B2 8 - 7 
ODO B1 - VALTO B2 5 - 5 
Refleks B2 - VALTO B3 10 - 5 

Avanti (P) C1 - VALTO C1 9 - 10 
VALTO C2 - ODO C2 12 - 1 
DES (D) C2 - VALTO C3 9 - 4 
VALTO C4 - KZ Danaïd C3 7 - 6 
VALTO D1 - VEO D1 7 - 13 
VALTO D3 - VEO D4 3 - 7 
LYNX D1 - VALTO D4 2 - 10 
HKV/Eibernest E1 - VALTO E1 10 - 21 
Die Haghe E1 - VALTO E2  
Excelsior (D) E1 - VALTO E3 11 - 7 
Excelsior (D) E2 - VALTO E6 6 - 0 
VALTO F1 - Die Haghe F2 28 - 2 
VALTO F2 - ODO F2 2 - 12 

 
 
Nabeschouwingen 
De VALTO selectie reisde dit weekend af naar Middelburg, met een busrit van ruim anderhalf uur 
betekende dat dus een flinke voorbereiding. Eenmaal in Middelburg aangekomen kon er gelukkig meteen 
gefocust worden op de wedstrijd. Swift (M) wat helemaal bovenaan staat is een sterke tegenstander, maar 
het leek lang of VALTO 1 de punten ging pakken! Helaas bleek Swift net te sterk, VALTO 1 verloor met 22-
21.  
VALTO 2 speelde tegen de reserves van Swift (M), deze wedstrijd begon voor de wedstrijd van de twee 1e 
ploegen van beide verenigingen. Aanmoedigingen van meegereisde supporters en VALTO 1 op de bank 
gaven het al heel goed spelende 2e een nog grotere boost! Er werd heel terecht gewonnen met 16-19, 
punten die niet direct verwacht werden hoorden wij.  
VALTO 3 mocht het wat dichterbij opzoeken, de Westlandhal in ‘s Gravenzande was het strijdtoneel. In de 
Vreeloo hal in De Lier werd er met 13-13 gelijkgespeeld tegen ONDO, maar deze avond bleek de ploeg uit ‘s 
Gravenzande toch een stukje sterker. Het 3e verloor met 26-15.  
VALTO 4 zou een wedstrijd hebben tegen HKV, maar helaas konden zij geen team op de been krijgen, deze 
wedstrijd wordt ingehaald. 
VALTO 5 speelde in de eigen Vreeloo hal tegen Avanti 5, een mooie wedstrijd in de bovenste regionen van 
poule R4L. VALTO 5 kon door goed spel naar het einde van de wedstrijd uitlopen naar een voorsprong die 
zij vasthielden, 17-14 winst en een 1e plek!  
VALTO 6 speelde een belangrijke wedstrijd tegen ODO uit Maasland, werd het aanhaken voor de 1e plek en 
het kampioenschap of konden ze het vergeten? Het 6e stond op plek 2 met 3 punten minder dan ODO (op 
plek 1 maar met een wedstrijd meer gespeeld), bij winst dus op 1 punt achterstand met 1 wedstrijd minder 
gespeeld. VALTO 6 moest een hoop spelers geblesseerd zien afhaken, maar een goede wedstrijd was het 
wel, 9-16 winst!  
VALTO 7 mocht afreizen naar Alphen aan den Rijn waar Tempo de tegenstander vormde. Tempo 10 is een 
goede ploeg en dat lieten ze ook dit weekend weer zien, VALTO kon af en toe aanhaken maar uiteindelijk 
trok Tempo aan het langste eind: 15-13 verlies.  
VALTO 8 vond het wel weer eens tijd om punten te pakken en zo gezegd zo gedaan, Madjoe 5 moest het 
toch ontgelden. In een sterke wedstrijd waarin vrijwel iedereen heeft gescoord kon het 8e 2 punten in de tas 
stoppen door met 18-12 te winnen.  
VALTO A1 speelde thuis tegen Refleks A1. Uit werd er met 13-30 gewonnen, dus de verwachting was dat 
het geen moeilijke wedstrijd zou worden. En dat werd het inderdaad niet, al ging het niet zo soepel als in de 
heenwedstrijd. Uiteindelijk werd het 22-12. A.s. zaterdag heeft de A1 weer één van de makkelijke 
tegenstanders op het programma staan: dit keer uit tegen Weidevogels A1, die nog geen punten wist te 
halen. Thuis werd het maar liefst 8-30. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Fortuna A3. Voor de A2 pas haar vierde wedstrijd, de eerste drie werden 
gewonnen. Fortuna had twee punten meer, maar ook twee wedstrijden meer gespeeld. De wedstrijd ging de 
hele tijd gelijk op, en de A2 moest knokken voor de punten. Dit hadden ze nog niet eerder hoeven doen, dus 
dat was even wennen. Gelukkig eindigde de wedstrijd toch in een overwinning: 13-11. A.s. zaterdag staat de 
uitwedstrijd tegen DKC A2 op het programma, thuis werd daar met 23-7 van gewonnen. 
VALTO B1 speelde thuis tegen KCC B2. Uit werd er met één doelpunt verschil gewonnen, 10-11. Op 
voorhand waren de verwachtingen dit keer niet hoog gespannen, omdat er door blessures en zieken een 
gehavend B1 in het veld stond. Toen ook nog aanvoerder Max uitviel, leek het een onmogelijke opgave, 
maar het team bleef er voor knokken en dat loonde! Uiteindelijk toch een knappe overwinning:  8-7. A.s. 
zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Maassluis B1 op het programma. De thuiswedstrijd werd al na 5 minuten 
gestaakt door een blessure. Na 7 wedstrijden heeft VALTO 8 punten en Maassluis 6 punten. Een belangrijk 
duel dus in de middenmoot. 
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VALTO B2 speelde uit tegen ODO B1. Ook bij de B2 wat personele problemen vanwege blessures, maar 
gelukkig kon alles met hulp van invallers weer ingevuld worden. Net als de thuiswedstrijd ging het ook nu 
weer gelijk op en werden de punten gedeeld. Thuis werd het nog 7-7, dit keer bleef de stand hangen op 5-5. 
A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen DES B2. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 5-4. 
VALTO B3 speelde uit tegen koploper Refleks B2. Thuis werd het na een spannende strijd, 6-7 en werd er 
dus net aan verloren. Om nog aan te haken in de strijd om de eerste plek moest er dit keer gewonnen 
worden. Helaas was Refleks toch echt een maatje te groot, dit keer werd het een ruimere overwinning voor 
hen: 10-5. Hiermee komt de B3 op een achterstand van 5 punten en dat zal in de praktijk niet meer in te 
halen zijn. Wat rest is een tweede plek. Komende zaterdag is de B3 vrij. 
VALTO C1 ging op bezoek bij Avanti C1 in Pijnacker. De thuiswedstrijd werd een gelijkspel. Ook deze keer 
ging de wedstrijd gelijk op met het verschil dat VALTO dit keer aan het langste eind trok en met 9-10 wist te 
winnen. Hierdoor verovert VALTO de derde plek in de poule. Komende zaterdag komt VEO op bezoek. 
Vorige wedstrijd werd met 7-12 gewonnen en ook gezien de stand moeten de punten in De Lier kunnen 
blijven.  
VALTO C2 had zaterdag als koploper tegen hekkensluiter ODO C2 een favorietenrol waar te maken. Dit was 
geen enkel probleem voor VALTO. Er werd eenvoudig met 10-1 gewonnen waardoor de koppositie in de 
poule gehandhaafd blijft. Komende zaterdag is KVS de tegenstander. Uit in Scheveningen werd met 6-13 
gewonnen. 
VALTO C3 speelde tegen DES C2 om de bovenste plek in de poule. Helaas was DES dit keer de betere 
partij en won overtuigend met 9-4. Hiermee pakt DES de koppositie en is VALTO afhankelijk van de 
resultaten van DES of er nog kansen zijn voor het kampioenschap. Zaterdag spelen jullie tegen GKV, de een 
na laatste uit de poule. Gezien de stand moet winst mogelijk zijn.  
VALTO C4 kreeg KZ Danaiden op bezoek. Na de ruime winst in de eerste wedstrijd moest de C4 er deze 
keer harder aan trekken. In een spannende en gelijkopgaande wedstrijd werd dit keer met 7-6 gewonnen. 
Zaterdag komt Pernix op bezoek. Vorige wedstrijd werd met 1-8 gewonnen, hopelijk zit er nu ook weer winst 
in! 
VALTO D1 speelde een goede eerste helft tegen VEO D1. De wedstrijd ging redelijk gelijk op. De tweede 
helft was echter voor VEO en ze wisten uit te lopen naar een 7-13 eindstand. Komende zaterdag spelen 
jullie tegen Refleks D1. Vorige wedstrijd verloor VALTO met 10-17. 
VALTO D2 was vrij afgelopen zaterdag. Komende zaterdag spelen jullie tegen koploper ONDO D1. Vorige 
wedstrijd werd verloren met 4-9. 
VALTO D3 speelde tegen VEO D4 om de eerste plek in de poule. De eerste helft ging nog gelijkop maar de 
tweede helft van de wedstrijd pakte VEO de wedstrijd over en trok deze naar zich toe. Er werd met 3-7 
verloren. De koppositie is nu dus voor VEO. Zaterdag aanstaande is de D3 vrij. 
VALTO D4 ging op bezoek bij LYNX D1. LYNX staat onderaan en VALTO draait bovenin mee. De wedstrijd 
werd vrij eenvoudig door VALTO gewonnen: 2-10. Komende zaterdag gaan jullie naar Pijnacker om tegen 
Avanti D6 te spelen. Avanti draait net als VALTO bovenin de poule mee. Het belooft dus een spannende 
wedstrijd te worden! 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd van 2017 tegen HKV. Het ging in de eerste helft 
aardig gelijk op en de ruststand was dan ook 9-10. In de tweede helft werden jullie de betere ploeg en 
hebben jullie er maar 1 doorgelaten. Er werden mooie aanvallen opgezet en mooie doelpunten gescoord. 
Uiteindelijk werd er met 10-21 gewonnen. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen 
Tempo.  
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag komt VZOD op bezoek. Succes! 
VALTO E3 moest afgelopen zaterdag tegen Excelsior E1. De eerste helft was goed en jullie kwamen ook 
een aantal keer op een voorsprong. Helaas werd er uiteindelijk niet gewonnen. De eindstand was 11-7. 
Aanstaande zaterdag staat ONDO op het programma. Zet ‘m op! 
VALTO E4 was afgelopen zaterdag vrij en ook aanstaande zaterdag hebben jullie geen wedstrijd.  
VALTO E5 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag komt Fortuna E6 op bezoek. Succes! 
VALTO E6 had afgelopen zaterdag een lastige wedstrijd op het programma staan tegen Excelsior. Excelsior 
heeft nog bijna niets verloren dit zaalseizoen. Jullie hebben erg hard jullie best gedaan, maar uiteindelijk was 
Excelsior echt een maatje te groot. Aanstaande zaterdag staat HKV E2 op het programma. Succes! 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Die Haghe. Dit was een makkelijke wedstrijd. Jullie waren 
overduidelijk de betere ploeg. Daarom kregen jullie van de coach de opdracht mee op te proberen om alles 
met de buitenste hand te gooien. Dit was best wel lastig, maar jullie hebben het allemaal geprobeerd en dat 
ging nog goed ook! De eindstand was 28-2!! Super knap! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag ook de eerste wedstrijd van 2017 tegen ODO F2. Het was even 
wennen in het team nu de samenstelling iets veranderd is. Maar jullie hebben hard jullie best gedaan en 
twee mooie doelpunten gescoord. Jammer genoeg was dit niet genoeg om te winnen. Aanstaande zaterdag 
hebben jullie weer een nieuwe kans, want dan staat Excelsior op het programma. Succes! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wisselende resultaten deze week, waarbij de A1 goede zaken deed door te 
blijven winnen, de senioren selectie een deel van de punten meenam uit 
Zeeland. De rest speelde met groot verschil (Valto F1 won met 28-2) en bij andere teams was het net aan 
(Valto C1 en B1 beide met één punt verschil). 

 
Toptrainers 
Hieronder het schema. We hebben gelukkig Frillem bereid gevonden mee te draaien in de trainersgroep. 
Super! We zijn  
dus compleet! 
 

		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

		 Training	Valto	3/4/5	 Training	Valto	6/7/8	

10	januari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

17	januari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

24	januari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

31	janauri	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

7	februari	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

14	februari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

21	februari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

28	februari	 VRIJ	 VRIJ	

7	maart	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

	 	 	
 
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 sommige 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 
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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 vd 

week 
Speler 1e of 
A1 

Filmen van 
Valto 1 en 2 

Omroepers 

21/01/17 Valto 1 – Des (D) 1 E6 en E5 Naomi B1 (Vera L) Romee en 
Thijs 

04/02/17 Valto 1 – Excelsior (D) 1 D1 Kevin B2 (Wouter) Lisanne en 
Esmee 

11/02/17 Valto A1- Meervogels A1 Kanga- 
roes 

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	E5	
	

	
	
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Heren: Tobias en Robin 
Dames: Joëlle, Jennifer, Demi en Floor 
 
Wie zijn de trainers/coaches?  
De e5 krijgt trainen van een grote groep trainers. De coach is Marije. 
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Wat kan dit team erg goed?  
De e5 kan heel goed lol trappen met elkaar! De coach heeft nog steeds dove oren van de sinterklaasviering.  
Tijdens de wedstrijd zijn we allemaal erg fanatiek en doen we ons best om zo veel mogelijk te scoren. 
 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
De omschakeling van het aanvallen naar verdedigen is nog lastig, vooral wanneer we moe zijn. Hierdoor zijn 
we niet altijd op tijd bij onze tegenstander. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
De E5 speelt pas sinds het zaalseizoen in deze samenstelling. In die tijd hebben we een aantal flinke 
overwinningen behaald en hebben we sinterklaas gevierd met z’n allen. 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
Het wordt een spannende wedstrijd: 24-22 voor Valto. 
 
Tegen wie speelt de E5 zaterdag 21-1? 
De E5 speelt thuis tegen Fortuna E6. Uit hebben we 15-1 gewonnen, dus we gaan ons best doen om weer 
zo’n mooie score neer te zetten! 
 
Wat zou de E5 willen leren van Naomi als zij langs komt op jullie training?  
Wij willen graag leren hoe we zo snel mogelijk goed bij onze tegenstander kunnen staan als zij de bal 
onderscheppen. 
 
 
 
Even	voorstellen!	Team	van	de	week	Valto	E6	
	

 
 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Heren: Ryan, Milan, Justin en Ben 
Dames: Elise en Roos 
 
Wie zijn de trainers/coaches?  
Naomi Grootscholten en Lisa de Rijcke 
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Wat kan dit team erg goed?  
Wij kunnen erg fanatiek en fel zijn met zijn allen. Daardoor onderscheppen we vaak ballen en hebben wij 
weer een extra aanval! Daarnaast zijn wij er heel erg goed in om het leuk met elkaar te hebben! Wij 
korfballen met veel plezier en proberen elkaar te blijven helpen ook al hebben wij het een beetje moeilijk!  
 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
Wij vinden het soms nog erg lastig om tot goede kansen te komen en elkaar vrij te spelen.  
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Wij hebben met het team Sinterklaas gevierd! Dit was écht een feestje! Hier hebben we elkaar beter leren 
kennen wat wij erg leuk vonden.  
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
Wij denken dat het eerste van DES 1 gaat winnen met de uitslag 24-21! 
 
Tegen wie speelt de E6 zaterdag 21-1? 
Wij spelen tegen HKV/Ons Eibernest E2 in de eigen Vreeloo-hal! 
 
Wat zou de E6 willen leren van Naomi als zij langs komt op jullie training?  
We willen graag sneller tot een goede kans komen. Als we dan vrij staan, dat we dan ook rustig goed 
kunnen schieten. 
 
 
Agenda 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 5 – Avanti 5 
Afgelopen zaterdag stond de eerste returnwedstrijd van de zaal op het programma: thuis tegen Avanti 5. De 
uitwedstrijd werd toch ietwat onnodig verloren, 21-19, dus waren we uit op sportieve revanche. Het eerste 
doelpunt was voor Avanti, maar daarna namen wij het initiatief over en leek het toch vrij makkelijk te gaan. 
Toch lukte het niet helemaal om het definitieve gaatje te slaan, en zo bleef het toch nog onnodig lang 
spannend. In de tweede helft kwam Avanti zelfs nog eng dichtbij toen het ineens 11-10 stond, maar met de 
druk van een aantal warmlopende spelers zetten we nog een keer aan en liepen we toch weer uit naar een 
voorsprong van 5 doelpunten. Hiermee was de wedstrijd wel gespeeld en dus namen we weer wat gas 
terug. Zo eindigde de wedstrijd in een 17-14 overwinning. A.s. zaterdag spelen we uit tegen Weidevogels 4. 
Thuis werd er na een zwaarbevochten wedstrijd nipt gewonnen, 17-16. Ook dit keer zal het geen makkelijke 
opgave worden en zal er weer net zoveel inzet getoond moeten worden als in de thuiswedstrijd. 
  
        Groetjes VALTO 5 
 
VALTO C2 - ODO C2 
De eerste wedstrijd na de vakantie speelden we tegen thuis ODO. We moesten om 13.45 aanwezig zijn, dus 
we konden lekker uitslapen. Freek was helaas ziek dus we startten de wedstrijd met Jordi, Rosanne, Nida en 
Lorenzo in de aanval en Thomas, Tessa, Kim en Julia in de verdediging. 
Na het beginsignaal liep het nog niet helemaal goed, maar VALTO herpakte zich snel. Snel daarna vielen de 
eerste doelpunten gescoord door Nida uit doorlopers en strafworpen, ook Julia heeft in de eerste helft 
gescoord. Na de rust ging het nog steeds goed. Helaas scoorde de tegenstander ook een doelpunt, maar wij 
bleven ook scoren. Dit keer weer door Nida en nu ook door Kim,Jordi en Thomas, maar ook nog door onze 
invallers Daan en Jens. Uiteindelijk wonnen we met een mooie overwinning van 12-1!! 
Bedankt Daan en Jens voor het invallen en Steven en Michael voor het coachen. 
Sponsoren: Vijverberg fietsen, en P. Van Geest plantenkwekerij. 
 
       Lorenzo Matthijsse 
 
 
 
Des C2 - VALTO C3 
Zaterdag gingen we naar Den Hoorn om daar de wedstrijd tegen Des te korfballen. 



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
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UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
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multikeukenenbad.nl
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de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
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Toen de eerste helft voorbij was stond het 5-1 voor Des. In de tweede helft hebben wij nog 3 keer gescoord, 
helaas was dat niet genoeg.De uitslag is 9-4.  
                                            Jolijn van Eendenburg 
 
 
 
VALTO D1 – Veo D1 
VALTO D1 moest tegen Veo D1. Veo D1 is de koploper van de poule. 
VALTO D1 speelde een goede eerste helft. In de rust stond Veo D1 voor met 4-5. 
In de tweede helft ging veo d1 heel snel met de punten maar VALTO D1 knokte door. 
De eindstand was uit eindelijk 7-13. 
 
       Sanne 
 
VALTO D3 - VEO D4 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen VEO D4. De tegenstander was een stuk kleiner als de meeste van 
mijn team. Dus wij dachten van dit gaan we winnen. Ze bleker echter wel fel en snel te zijn. Toen begon de 
wedstrijd. Na ongeveer 10 minuten scoorde Maaike. Nadat we waren gewisseld van vak; scoorde de 
tegenstander en stond het 1-1. Even later volgde er al weer een doelpunt; van Luuk. Niet lang daarna kreeg 
de tegenstander een strafworp, gelukkig was deze niet raak. Maar helaas werd er snel gescoord door de 
tegenstander en stonden we weer gelijk: 2-2. Toen was het rust. Bijna gelijk na het fluitsignaal scoorde de 
tegenstander. Maar gelukkig scoorde	 Guillermo een mooi afstandschot en dus was het weer gelijk. Toen 
wisselde we weer van vak. De verdediging had het zwaar en liet er vervolgens 4 door. Onze aanval wist ook 
niet meer te scoren. De eindstand was 3-7. 
We waren erg teleurgesteld. 
        Groeten, Anouk 
 
 
Lynx D1 - VALTO D4 
We begonnen de wedstrijd goed, Danique en Isabel scoorden allebei 2 keer. Lynx had ook een keer 
gescoord. Na de pauze scoorde lynx weer, het was toen 2-4. Danique scoorde 3 keer achter elkaar toen 
Julia en Igor scoorde ook nog! Het was 2-9 we moesten nog 1 punt om de tien punten te halen, dus Julia 
scoorde in de laatste minuut. we hebben gewonnen met 2-10. 
 
 
 
 
Excelsior E1 – VALTO E3 
Afgelopen zaterdag moesten de meiden van de E3 naar Delft om een wedstrijd tegen Excelsior te spelen. 
We begonnen goed en voor de rust stonden we voor met 1-3. Na de rust ging het nog aardig gelijk op. Maar 
helaas tijdens het laatste stukje van de wedstrijd scoorde Excelsior achter elkaar, waarmee de eindstand op 
11-7 kwam.  Erg jammer, maar wat hebben de meiden hun best gedaan! 
 
      Groetjes, Noortje en Lisette 
 
 
 
Excelsior E2 - VALTO E6 
Zaterdag 14 januari spelen we de eerste wedstrijd van 2017  in Delft tegen Excelsior E2. Helaas gaat Naomi 
vandaag niet met ons mee, ze heeft zelf een wedstrijd in Middelburg. Voordat de wedstrijd begint gooien we 
nog even in, de moeders helpen de kinderen op weg. Om 10 uur begint de wedstrijd, moeders Louise en 
Marianne doen hun best de kinderen te coachen. De eerst 10 minuten gaat het heel goed, er wordt 
weliswaar niet gescoord maar we krijgen ook geen doelpunten tegen. Er wordt goed overgespeeld en goed 
verdedigd. De tweede 10 minuten zijn we de wedstrijd een beetje kwijt en is vooral Excelsior in balbezit er 
worden  3 tegen doelpunten gemaakt dat is voor het team wel even slikken. Na de rust wordt er heel snel 
weer gescoord door Excelsior, we pakken de wedstrijd dan wel weer even terug en er wordt heel goed 
geprobeerd om te scoren helaas willen de ballen voor VALTO vandaag niet in de korf. De laatste 10 minuten 
doen de kinderen nog steeds heel goed hun best maar wordt er toch weer door Excelsior gescoord wat de 
eindstand 6-0 maakt. Jammer maar volgende week weer een kans. 
 
       Groetjes van Marianne en Ben 
 



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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VALTO F1 - Die Haghe F1 
Onze eerste wedstrijd van 2017. Gezellig thuis in 
ons vertrouwde dorp en sporthal en dit was ook 
merkbaar, want wat een toeschouwers tribune 
vol. Opa ’s en oma’s ouders en tantes en neefjes 
en nichtjes  waren er om ons aan te moedigen.  
Ook was dit de eerste wedstrijd in dit team voor 
Deon. 
Maar nu over de wedstrijd wat zullen we hier 
over zeggen. Wat een team spel hebben ze laten 
zien. Goed samen gewerkt. De eene na de 
andere punt werd gescoord .  En het leukste is 
dat iedereen weer een keer heeft gescoord. De 
coach gaf goede aanwijzingen in elke pauze en 
de sfeer was gemoedelijk. Op de tribunes was 
het erg gezellig. De scheids floot super en ook 
geduldig met soms een uitleg erbij. Al met al een 
ontspannen wedstrijd en tot het eind strijdlustig 
gespeeld . Ondanks een behoorlijke voorsprong. 
Maar ook complimenten voor de tegenpartij deze bleven ook vol er voor gaan en gaven niet op. 
De eind stand is 28-2 voor VALTO geworden. 
Een mooie overwinning F1 ga vooral zo door. 
 
            Groetjes de moeder van Elise 
 
 

Speciale aanbieding !!!!!! 
 

VALTO  trainingsweekend deze maand nog € 85,-. 
 
Voor Junioren & Senioren  en overige leden. Gaan we 17 maart t/m 20 maart 
een Grieks Romeins weekend weg naar Leersum 81 km rijden hier vandaan. 
In het weekend werken we aan goed team verband onder elkaar ,  Je leert 
elkaar ook beter kennen op z’n weekend , daardoor krijg je beter team 
verband. 
En dat is erg belangenrijk voor het kampioenschap, je kan wel 3 keer per 
week trainen, maar als je geen goed team bent met elkaar, wordt je nooit 
kampioen!  Dus is het van belang dat heel je team mee gaat , dus geef je op 
met ze allen !!!  Het is een gezellig feest weekend  met  sportactiviteiten erbij  
en met  ontspanning natuurlijk. Het weekend van het jaar, dat niet mag 
missen waar nog maanden erna wordt over 
gepraat . Weet je toen nog?  dat was super 
dik en gaaf. Dus geef je op, maak effe € 85,- 
over op NLRABO 0340.4482.96 t.n.v. CKV 
VALTO inzake  AC en meld je team erbij. 
Want vol = vol en in februari wordt de prijs 
duurder. 
 
Groetjes, Trainingsweekend comité. 
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De Hollandse avond liep toch even anders… 
 
Afgelopen vrijdagavond (de 13e) was de B en de C 
jeugd uitgenodigd voor een gezellige Hollandse 
avond in de Villa. De kinderen kwamen rond 18.00 
uur binnen in een Hollandse Villa. 
 
Al snel bleek dat deze avond toch anders zou  gaan 
lopen….. 
Met knipperende lichten, vuurwerk knallen en 
diverse geluidseffecten (waar duidelijk schoten te 
horen waren) zagen de kinderen de lichtmast op 
het veld aangaan. 
 
En wie lag daar op het veld….Frank de Rijcke…. 
 
Gelukkig waren Joop van de Eijk en Martin Valstar in de buurt om het 
wezenloze lichaam van het veld af te dragen. Jan Jaap sprak de kinderen toe 
en vroeg hen om hulp. Er waren namelijk 5 verdachten aangehouden en de 
kinderen mochten hen gaan ondervragen. De kinderen gingen aan de slag, met 
hulp van Sharon Prins en Annemiek Lagerwerf, om de nodige aanwijzingen te 
vinden en de vragen op papier te zetten voor de ondervraging.  Tussendoor 
kregen de kinderen ook nog een 3 gangen menu aangeboden (verzorgd door 
het fantastische keukenteam: Nick Voskamp, Mandy Boeters en Anita Herbert).  
 
De verdachten zaten opgesloten in donkere kamers en ze hadden alleen een 
zaklamp bij zich. Best eng om zomaar een donkere kamer binnen te gaan. Er 
werd wat afgegild en de verdachten werd het vuur aan de schenen gelegd.  
Aan het eind mochten de kinderen een formulier invullen waar ze de dader 
bekend maakte en zijn/haar motief. Tevens werd er gevraagd wat de motieven 
waren van de andere verdachten. 
Mocht u willen weten wie de dader was, kijkt u dan maar eens goed naar de 
foto’s van de verdachten… De kinderen weten het antwoord! 
 
Na de ontknoping werd er nog gezellig met elkaar na gekletst en kon er terug 
gekeken worden op een spannende, verrassende en gezellige avond!!  
Met grote dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze avond. 
Zonder jullie was dit nooit gelukt. 

 
 

Hartelijke groeten, namens de Activiteiten Commissie  
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