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Toen was drank heel gewoon 
Het is dubbel. Ik kom uit een tijd dat alcohol met 16 jaar heel gewoon was. Het was een soort 
magische grens, iets waar je naar uitkeek. De tijd ervoor was je kind en om de een of andere reden 
leek het drinken van bier of wijn je ouder te maken, volwassen. Je hoorde erbij. Het gaf je een status 
richting de 14 en 15-jarigen en misschien was het wel stoer. Gek eigenlijk. Heel eerlijk, iedereen weet 
dat je bier of wijn moet ‘leren’ drinken, de meesten vinden het gewoonweg niet lekker. Het is dus niet 
echt een natuurlijke verandering in je leven. En volwassen? Dat ben je op die leeftijd natuurlijk nog 
niet. 
 
Afgelopen week was dokter Nico van der Lely te gast bij onze voetballende vrienden van vv Lyra. Hij 
was daar om de Lierse sporters en bestuurders te laten inzien dat het optrekken van de leeftijdsgrens 
om alcoholische dranken te mogen nuttigen van 16 naar 18 jaar een heel goed idee was in 2014. Hij 
is kinderarts, expert op dit gebied en werkt op de Delftse alcoholpoli, waar hij dagelijks te maken heeft 
met het gevaar van drank voor jongeren. En dat zijn niet alleen de jeugdige ‘comazuipers' die daar 
binnenkomen, er is de afgelopen jaren steeds meer duidelijk geworden wat alcohol op jonge leeftijd 
doet met de hersenen, kans op verslaving en geweld. 
 
Als sportclub heeft Valto hier ook mee te maken. We vinden het natuurlijk belangrijk dat we goed 
zorgen voor onze leden en opletten dat ze niet te jong met alcohol in aanraking komen. Dat die grens 
eerst 2 jaar jonger lag, neemt niet weg dat de nieuwe inzichten dit bewustzijn kunnen aanscherpen. 
Daarnaast is Valto ook wettelijk gebonden aan regels. Dit zorgt er voor dat, ook als we denken dat het 
wel kan of mag, we strafbaar zijn als we tóch alcohol schenken aan de jeugd. En aangezien we met 
veel vrijwilligers de bar bezetten, is het een verantwoordelijkheid voor iedereen. Het bestuur, de 
barmensen, maar zeker ook de ouders, 18+ vrienden en de andere leden die er iemand op kunnen 
aanspreken. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid voor de jeugd die het betreft. Jullie zijn dan nog 
wel niet volwassen, maar nadenken kunnen jullie wel. Denk dan vooral aan jezelf, maar ook aan de 
club. 
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Eén van de meest concrete voorbeelden van waar het lastig is om preventief te controleren, hoe goed 
iedereen zijn best ook doet, is het Valto feest. Dit is een avond waar veel leden en hun vrienden naar 
uitkijken, van genieten en lang in hun geheugen blijft hangen. En dat willen we graag zo houden. 
Daarom hebben we als bestuur, in overleg met de organisatie, besloten om de leeftijd voor dit feest te 
verhogen naar 18+. Ik realiseer me dat dit enorm zuur is voor de jeugd die nu nog iets langer moet 
wachten. Daarbij wil ik wel aangeven dat het beter is om nog iets langer te wachten, dan dat er nooit 
meer een feest zal zijn.  
 
Laten we tenslotte ook niet schijnheilig doen. De inkomsten vanuit de kantine zijn een belangrijk deel 
van de begroting en de verkoop van bier en wijn levert daar een belangrijke bijdrage aan. Drank en 
sport gaan dan wel niet samen, drank na sport kan best lekker en gezellig zijn. Alleen niet te veel en 
te jong. 
 
Proost, op een goede week! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Zaterdag 11 februari 2017 

 



De Bijblijver, 6 februari 2017 3 

 

Opstellingen zaterdag 11 februari 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 vertrek: 18:15 
Dames: Joyce, Romy B, Rosalie, Mariska, Romee V?  
Heren: Michael, Twan, Thomas, Derk, Steven, Daniel  
 
Valto 4 aanwezig: 15:15 
Dames: Denise, Laura M, Lisa de R, Antoinette, Laura H, Ellen V, Mirjam 
Heren: Rob, Kees, Niels K, Ruben, Roland 
 
Valto 5 aanwezig: 17:45 
Dames: Petra, Esther, Helma, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna 
Heren: Marco, Hans, Dennis, Mark, Jeroen,  
 
Valto 6 aanwezig: 15:45 
Dames: Inge, Ryanne, Lysanne, Nanne, Mandy 
Heren: Laurens E, Daniel V, Bart V, Nick, Wouter W, Vincent C,  
 
Valto 7 vertrek: 16:45 
Dames: Petra, Ria, Linda, Marije, Gerda 
Heren: Bo, Rinze, Frank, Ruud, Wouter 
 
Valto 8 aanwezig: 17:30 
Dames: Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, Marja 
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco 
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Uitslagen 
 

  
 
 
 
 
 

Nabeschouwingen 
Vorig weekend ging de Valto selectie bus naar Nijkerk waar Valto 1 de punten kon verzamelen maar 
Valto 2 ze achter moest laten. Dit weekend weer in de vertrouwde Vreeloo hal tegen Excelsior. In een 
zwaarbevochten wedstrijd (3x geel) tegen het sterke Excelsior had het 1e het moeilijk. Dit weekend 
dan ook helaas geen punten, terwijl het in de laatste minuut nog leek of Valto gelijk kon maken: 23-24.  
Valto 2 heeft de afgelopen 2 wedstrijden allebei gewonnen en ze lijken zich steeds beter in de poule 
in te vechten. Een resultaat wat ook nodig was als we de ranglijst er nog eens bijpakken. Ook dit keer 
tegen Excelsior 2 kwam het 2e vlammend uit de start en kon het zijn partij winnen. Een stuk minder 
doelpunten dan in de wedstrijd bij beide vlaggenschepen, maar die punten voor de ranglijst zijn het 
belangrijkst: 14-12 winst.  
Valto 3 verloor vorige week tegen een sterk Avanti en heeft het duidelijk moeilijk in de poule. Deze 
week werd er gespeeld tegen Dijkvogels 3, een titelkandidaat in de poule. Dit bleek ook in de 
sterkteverhouding, de wedstrijd ging met 13-27 verloren.  
Valto 4 is weer ‘on a roll’ en won de afgelopen twee wedstrijden, dit weekend stond de verre 
uitwedstrijd tegen Victum op het programma. Gelukkig was de reis niet voor niets, want Valto was 
simpel gezegd een stuk beter, er werd met 12-22 gewonnen!  
Valto 5 won vorige week met 19-16 in een goede wedstrijd tegen DES. Dit weekend stond de pot 
tegen een sterk Achilles op het programma. Ondanks dat Valto 5 goed aan de wedstrijd begon 
konden ze de punten niet mee naar huis nemen: 19-14 verlies.  
Valto 6 won vorige week tegen Meervogels met 14-9 en dit weekend stond het middernacht 
programma weer klaar: Avanti uit rond 21:30. Uiteindelijk werd dat een kwartiertje later maar dat 
deerde Valto 6 niet zo, want er werd weer gewonnen! Avanti kon gaan douchen en verloor met 7-14, 
Valto 6 dronk er nog een biertje op en kijkt uit naar de wedstrijd volgende week tegen KVS, een 
belangrijke wedstrijd op zoek naar de kampioensschaal!  
Valto 7 verloor vorige week van Meervogels en moest zichzelf weer opladen om dit weekend een 
betere wedstrijd neer te zetten. Tegen ONDO lukte dat al te aardig, want in een gelijkopgaande 
wedstrijd werden de punten gedeeld: 7-7.  
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Valto 8 heeft ook de smaak weer te pakken en wint al weken achter elkaar, ook dit weekend een 
spannende pot tegen Velocitas 9. Zou Sjors weer topschutter worden? Deze ‘journalist’ is het vergeten 
te vragen, maar gewonnen werd er wel! 12-10 en 2 punten erbij op de ranglijst.  
 
Tenslotte, aan iedereen dit dit leest wil ik mijn dank uitspreken naar de reserves die week in week uit 
het mogelijk maken dat andere teams volledig of met backup aan een wedstrijd kunnen beginnen. 
Door ziektes of blessures is het krap geweest de afgelopen weken, laten we hopen op gezondere 
tijden!  
 
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris zaal  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Tempo A1. Na het verlies vorige week tegen medekoploper HKV/OE, 
was er nog een heel klein kansje op het kampioenschap en dan moest er met ruime cijfers van Tempo 
gewonnen worden. Thuis werd er met 20-23 verloren, dus dat was geen makkelijke opgave. 
Gedurende de eerste helft was VALTO duidelijk de betere en leek het er op dat het ging lukken. Met 
een ruststand van 6-10, lagen de kansen nog open. Maar in de tweede helft kwam Tempo weer 
helemaal terug in de wedstrijd en bleef het tot het eind spannend. Uiteindelijk werd er wel gewonnen: 
18-19, maar dat zal niet voldoende zijn om nog aanspraak te maken op het kampioenschap. Wat rest 
is een mooie tweede plek. A.s. zaterdag zal er dan afgerekend moeten worden met Meervogels A1. 
Uit werd er met 13-27 gewonnen.  
VALTO A2 was vrij. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Excelsior A3. De thuiswedstrijd ging niet 
door, omdat Excelsior toen geen team op de been kon krijgen. Gezien de stand: VALTO heeft nog 
alles gewonnen en Excelsior heeft pas twee punten behaald, moet het mogelijk zijn om de punten 
mee naar huis te nemen.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen NIO B1. Thuis werd er met 12-8 gewonnen en gezien de stand moest 
het mogelijk zijn om ook nu weer de punten binnen te slepen. Helaas ging het dit keer niet zo 
makkelijk en liep VALTO eigenlijk heel de wedstrijd achter de feiten aan. Gaandeweg de wedstrijd 
ging het wel beter lopen en vlak voor tijd wist VALTO zelfs een kleine voorsprong te pakken, maar het 
lukte niet om deze voorsprong vast te houden. Een discutabele beslissing van de scheidsrechter, die 
de hele wedstrijd het spel volledig dood floot, door helemaal geen lichamelijk contact toe te staan, 
zorgde er voor dat NIO met een strafworp weer op voorsprong kwam. In een alles of niets poging ging 
het nog een keer mis en zo werd er met 16-14 verloren. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen 
PKC B2 op het programma. Uit werd er met 13-12 verloren.  
VALTO B2 speelde thuis tegen HKV/OE B2. Uit werd er met 3-13 gewonnen. De tegenstander had 
duidelijk lengte-overwicht met betrekking tot VALTO, maar daar wist de B2 goed mee om te gaan. Ook 
dit keer werd er weer een makkelijke overwinning behaald: 15-4. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen 
Dijkvogels B2. Dijkvogels heeft één punt minder dan VALTO, maar heeft ook een wedstrijd minder 
gespeeld. Thuis werd er met 8-12 van deze ploeg verloren.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Madjoe B3. Uit werd er met 1-9 gewonnen en aangezien Madjoe 
verder ook alles verloren had, moest een overwinning weer mogelijk zijn. Vanaf het begin was VALTO 
inderdaad de betere ploeg en zo werd er een makkelijke overwinning behaald: 12-2. A.s. zaterdag 
staat de uitwedstrijd tegen Phoenix B2 op het programma. Thuis werd er met 6-4 gewonnen. Qua 
stand wordt het een spannende wedstrijd, want Phoenix heeft na 8 wedstrijden 10 punten gehaald en 
VALTO heeft na 8 wedstrijden 9 punten gehaald. 
 
C-jeugd 
Valto C1 kreeg de nummer twee uit de poule op bezoek: KVS C1. Na een spannende wedstrijd vorige 
week tegen de koploper, werd ook hier een spannende wedstrijd neergezet. Na een flinke achterstand 
wist de C1 weer aansluiting te vinden. Helaas werd weer, net als vorige week, met 1 punt verschil 
verloren: 8-9. Hiermee wordt wel duidelijk dat Valto absoluut mee kan draaien in de top van de eerste 
klasse maar net nog iets te kort komt voor de bovenste plek. Komende zaterdag gaan jullie naar ALO 
C1. Zij staan onderaan met slechts 2 punten uit 11 wedstrijden. De thuiswedstrijd werd met 21-4 
gewonnen. 
Valto C2 speelde thuis tegen ONDO C2 om de eerste plek in de poule. Het was de eerste keer dat 
deze twee teams elkaar troffen dus het was afwachten hoe de tegenstand zou zijn. Al snel in de 
wedstrijd werd duidelijk dat Valto toch echt de sterkste ploeg had. De uitslag van 11-3 zegt voldoende. 
Hiermee komen jullie 3 punten los van ONDO en lijkt een kampioenschap binnen handbereik. De 
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komende wedstrijden scherp blijven, dan moeten deze allemaal te winnen zijn. Zaterdag te beginnen 
met Phoenix C1. Uit werd hier met 3-6 van gewonnen. 
Valto C3 was vrij. Toch kwamen 8 van de 10 spelers in actie bij andere teams. Bedankt voor jullie 
medewerking! Komende zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe C2.  Uit werd met 7-11 gewonnen. 
Zaterdag scherp aan de wedstrijd starten, dan moet winst ook nu zeker weer mogelijk zijn. 
Valto C4 speelde tegen koploper Excelsior C1. Vooraf was dus bekend dat dit pittig zou worden. En 
dat bleek ook wel! Helaas was Excelsior echt te sterk en er werd met 16-6 verloren. Komende 
zaterdag komt Futura langs in De Lier. Uit werd hier 8-8 gelijk tegen gespeeld. Misschien helpt het 
thuis voordeel en wordt er nu gewonnen? 
 
D-jeugd 
Valto D1 kreeg Meervogels D1 op bezoek die puntloos onderaan staan. Het was pas de eerste 
ontmoeting, dus het was even aftasten. In een wat rommelige wedstrijd wist de D1 tocht het hoofd 
koel te houden en de winst binnen te slepen: 8-5. Komende zaterdag gaan jullie naar Scheveningen 
om KVS D1 te bezoeken. Thuis werd 4-6 verloren. Wellicht zit er nu meer in. 
Valto D2 kreeg Avanti D2 op bezoek. Als we naar de stand kijken, had winst hier mogelijk moeten zijn. 
Maar 'de bal is rond' en dat ondervond Avanti ook. Zij wonnen zaterdag met 3-6 van Valto. Komende 
zaterdag komt Die Haghe naar de Vreeloo-hal. Uit werd hier met 3-14 van gewonnen.  
Valto D3 mocht naar Alphen aan de Rijn om tegen Tempo te korfballen. Thuis werd nog met 17-2 
gewonnen maar toen had Tempo een deel van de wedstrijd maar 7 spelers. Nu stonden er de hele 
wedstrijd 16 spelers in het veld. Hierdoor kon Tempo meer tegenstand bieden maar nog was Valto de 
sterkere partij: 5-12. Komende treffen jullie Refleks. Thuis werd hier 5-7 van verloren maar winst moet 
ook echt mogelijk zijn.  
Valto D4 speelde een spannende derby tegen Dijkvogels D2. Uit werd er 7-5 verloren. Bij winst zou 
Valto nog kampioenskansen houden, maar dat gold ook voor Dijkvogels. Het werd een spannende 
wedstrijd waarbij beide ploegen hun uiterste best deden. Uiteindelijk trok Valto net aan het langste 
eind door met 6-5 te winnen. Met nog drie wedstrijden te gaan, ligt het kampioenschap voor het 
grijpen. Wel moeten deze drie wedstrijden dan allemaal gewonnen worden. Te beginnen aanstaande 
zaterdag tegen ODO D2. Uit werd met 3-6 gewonnen. Hou dit keer de punten in De Lier! 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen De Meervogels E2. Het was weer een erg goede 
wedstrijd van de E1. Er werd wederom ruim gewonnen met 4-16. Deze overwinning heeft ervoor 
gezorgd dat de E1 nu alleen aan kop staat in de poule. Hopelijk weten jullie dit vol te houden de 
laatste drie wedstrijden! Aanstaande zaterdag staat er een wedstrijd tegen Phoenix op het 
programma. Phoenix staat op plaats twee in de poule, dus dit wordt een belangrijke wedstrijd! Succes! 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag ook een erg goede wedstrijd. Er werd gewonnen van 
medekoploper Madjoe met 6-9. Jullie hebben erg goed gespeeld en mooie kansen gecreëerd en 
gescoord! Aanstaande zaterdag staat er weer een wedstrijd op het programma tegen Madjoe. Nu 
spelen jullie thuis. Hopelijk weten jullie de puntjes in De Lier te houden! Succes! 
VALTO E3 moest afgelopen zaterdag tegen Fortuna E5. Het ging lang gelijk op, maar Valto maakte 
net iets meer foutjes dan Fortuna en kwam daardoor op achterstand. Erg zonde, want jullie hebben 
keihard jullie best gedaan. De eindstand was 13-10. Aanstaande zaterdag staat er een wedstrijd tegen 
ALO E1 op het programma. Succes! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E3. Er werd goed samen gespeeld en er 
werden goede kansen gezocht en gescoord! Hierdoor werd er uiteindelijk gewonnen met 9-11! Knap 
gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen ONDO E4. Zet ‘m op! 
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti E3. In de eerste helft hebben jullie goed 
gespeeld en laten zien dat jullie flink gegroeid zijn dit seizoen. De tweede helft ging het alleen iets 
slordiger en veel schoten gingen er net niet in. Dit resulteerde uiteindelijk tot een eindstand van 10-3 
in het voordeel van Avanti. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe kans! Dan staat er een wedstrijd 
op het programma tegen DKC E1. Vorige keer wisten jullie hiervan te winnen met 9-11 dus hopelijk 
lukt dit zaterdag weer! Succes! 
VALTO E6 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Die Haghe E4. 
Zet ‘m op! 
 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Achilles F2. Al snel bleek dat dit een makkelijk wedstrijd 
ging worden. Om het toch nog een beetje spannend te maken heeft de coach van de F1 na 10 
minuten aan de scheidsrechter gevraagd of ze bij Valto ook voor verdedigd wilde gaan fluiten.  Dit 
vond de F1 aan het begin lastig, maar jullie pakte het erg goed op en er werd beter overgegooid en 
vrijgelopen. Een leerzame wedstrijd dus, met een eindstand van 27-2. Goed gedaan! Deze 
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overwinning zorgt ervoor dat jullie nog steeds bovenaan staan in de poule. Aanstaande zaterdag staat 
er een wedstrijd op het programma tegen Excelsior F1. Succes! 
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Refleks. De eerste helft ging het niet heel erg goed en 
de stand in de rust was 6-1 in het voordeel van Refleks. Maar in de tweede helft ging het een heel 
stuk beter! Jullie waren opeens een stuk scherper en de ballen vielen er nu wel in. Dit zorgde ervoor 
de er uiteindelijk toch gewonnen werd met 9-10. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie 
tegen DES F2. Succes! 
 

Nieuws van de arbitragecommissie  
Korfballen is voor iedereen… 
 

et	kan	nooit	de	bedoeling	zijn	dat	het	spelen	van	een	korfbalwedstrijd	
alleen	is	weggelegd	voor	de	selectieploegen,	die	wedstrijdsport	spelen.	Ook	in	de	breedtekorfbal		zijn	
en	vele	teams	die	graag	dit	korfbalspelletje	willen	spelen.	Het	is	evenmin	reëel	om	te	veronderstellen	

dat	wedstrijdkorfbal	boven	de	breedtekorfbal	staat.	Beiden	speelelementen	moeten	op	elkaar	aansluiten… 
 
Valto heeft een structuur waarin het korfbalspel door samenwerking van mensen en middelen haar 
bestaansrecht waarborgt. Samenwerken betekent: met elkaar en iedereen. Solistisch werken binnen 
zo’n structuur zal vrijwel zeker alleen maar verliezers opleveren. 
 
Iedereen, elk spelend lid die met anderen een team vormen, hebben het recht om het korfbalspelletje 
te spelen. Om dit korfbalspelletje te kunnen spelen heb je een tegenstander nodig. Maar helaas ben je 
er dan nog niet… 
‘Je heb ook een scheidsrechter nodig die de wedstrijd tussen twee partijen moet leiden’! “Geen 
scheidsrechter, geen korfbal”! 
 
Nu kom ik helaas niet zoveel bij de wedstrijden van Valto, omdat ik zelf wekelijks, namens Valto, bij 
andere verenigingen aan het fluiten of andere scheidsrechters aan het beoordelen ben. 
Zaterdag was zo’n  spaarzame dag dat ik in de Vreeloo hal was om een ‘nieuwe scheidsrechtertalent’ 
van Valto te begeleiden. 
Emotioneel werd ik geconfronteerd dat een aantal ploegen niet waren voor zien van een 
scheidsrechter. Met passen en meten is dit opgelost door twee scheidsrechters die beiden een 
dubbele wedstrijd hebben gefloten. 
Zelfs één ploeg die ‘bijna’ niet kon korfballen omdat de aangewezen Valto-lid ‘geen zin’ had om deze 
wedstrijd te fluiten. DIT IS NIET ACCEPTABEL!!!!  
 
Bedenk zelf eens dat je op het korfbalveld staat om een wedstrijd te korfballen. Je ben jezelf aan het 
voorbereiden en heb de juiste wedstrijdspanning om aan je wedstrijd te beginnen. Helemaal gefocust 
sta je klaar. Dan verneem je dat er geen scheids is… Hoe voel je je dan...?  
 
Om dergelijke situaties te voorkomen en het recht wat eenieder heeft om te kunnen korfballen, heeft 
de arbitragecommissie in samenspraak met de Technische commissie vastgelegd dat alle 
breedtesport wedstrijden vanaf de F-jes tot aan de senioren en alles wat er tussenin zit door eigen 
leden moeten kunnen worden gefloten.  
Het zal per seizoen (veld en zaal) misschien gaan om 2 tot 4 wedstrijden per persoon. Mijns inziens 
niet onmogelijk om hier invulling aan te geven. Om een voorbeeld te geven, de KNKV scheidsrechters 
binnen Valto fluiten per seizoen gemiddeld zo’n 25 - 45 wedstrijden per persoon in de wedstrijdsport 
voor Valto. Door deze samenwerking ondervang je dat iedereen kan korfballen in zowel de 
breedtekorfbal alsook in de wedstrijdkorfbal. 
 
“Deze samenwerking gaat verder. Indien je een wedstrijd krijg aangewezen en om 
welke reden dan ook, kan je deze wedstrijd niet fluiten, moet jezelf voor 
een vervanging zorgdragen. Wordt een aangewezen wedstrijd niet ingevuld wordt je 
opnieuw ingedeeld. Deze simpele verantwoordelijkheid geeft andere Valtoleden het plezier een 
wedstrijd te korfballen. Ontneem het plezier niet, ook dat is een verantwoordelijkheid in een 
samenwerking. 
 

H	
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Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat het recht op korfballen  door deze samenwerking blijft 
bestaan. Het begrip geen scheidsrechter, geen wedstrijd geldt namelijk voor iedereen of je nu 
wedstrijdkorfbal of breedtekorfbal speelt. 

Sparen voor Valto 

Van woensdag 8 februari tot dinsdag 14 maart kan er bij de Jumbo Supermarkt in De Lier voor Valto 
gespaard worden! Valto kan met deze actie sportartikelen en ander relevant materiaal kopen. Wij willen u 
vragen uw punten van de Jumbo aan Valto te gunnen. 

 
Hoe werkt de actie 
U ontvangt als klant van Jumbo bij elke besteding van €10,- een ‘Sparen voor je Sportvereniging’ 
sportpunt met een code. Doe de code in de hiervoor bestemde doos in de sporthal, of wijs uw punten 
heel eenvoudig toe aan Valto op de website jumbosparenvoorjesportvereniging.nl. 

Korfbalfinale in Ziggo Dome 
VALTO gaat op 8 april met maar liefst bijna 90 personen naar de korfbalfinale in de ZiggoDome! 
 
Op 8 april vinden ze plaats, de jaarlijkse zaalfinales in de Ziggo Dome. 
Dit jaar twee wedstrijden en de kampioenenparade. 
 
Extra bijzonder dit jaar, dus je moet er bij zijn: 
15:00 uur: Vertrek uit De Lier 
16:30 uur: Finale A-jeugd (misschien wel met Fortuna en onze eigen Vera van der Eijk) 
19:00 uur: Finale Korfbal League 
Tussendoor: Kampioenenparade (met deze keer 6 VALTO teams!!!!!) 
22:00 uur: Retour in De Lier 
 
De kaarten zijn dit jaar voor een mooie prijs: 20 euro per kaart! (we hebben de kaarten, inclusief 
bestelkosten, gelijkgetrokken voor allemaal, we zitten ook allemaal in 1 vak). 
De teams die meelopen met de kampioenenparade zijn: 
 
B3: Martin van der Eijk: (10 kaarten) 
C2: Bart van Leeuwen: (10 kaarten) 
C3: Marleen Slaman: (10 kaarten) 
D1: Janine Krapels: (10 kaarten) 
D2: Johan van der Meer: (10 kaarten) 
E3: Helen Lochmans: (8 kaarten) 
 
We vragen de coaches zo snel als mogelijk de centjes op te halen en in te leveren bij de penningmeester. 
 
Wil jij ook mee bij dit mooiste korfbal evenement van het jaar? 
Bestel je kaarten dan NU in de VALTO webshop. 
=============== 
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Agenda 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars! 
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een 
Meiclinic voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV 
VALTO in De Lier. 
  
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep 
en hebben een speciaal thema, 
namelijk:	FOCUS.	Dit is een heel belangrijk 
onderwerp bij het korfballen. Je hebt het nodig 
tijdens het verdedigen (focus op de bal en 
tegenstander) én bij het aanvallen (om te scoren en 
pass-en).  
 
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op 
datgene wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het 
richten van je schot, bij het verdedigen en het 
samenspel. Dit zal allemaal terugkomen bij de 
clinic in De Lier! Nieuwe uitdagende oefeningen 
nog nooit eerder gegeven! 
 
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze 
sportieve en leerzame dag te begeleiden en de 
onderdelen van	FOCUS	naar voren te brengen. Bij 
elke locatie zijn er topspelers aanwezig.	Het belooft 
een te gekke en	zeer	leerzame	dag	te	worden,	dus	
zorg	dat	je	erbij	bent! 
  
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga 
naar	www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/ 
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op 
te nemen met Laurens Verbaan. 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Valto 1 wist net niet van Excelsior te winnen. Wat een 
spannende pot weer. Valto 2 versloeg Excelsior 2 wel, ondanks 
dat zij de koploper waren. 
A1 won van koploper Tempo maar inmiddels is duidelijk dat 
promotie lastig wordt door de regels van onderling resultaat. 
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Marrien en Chris gaan door met de selectie! 
Met veel genoegen kan ik namens het bestuur aankondigen dat Marrien Ekelmans ook volgend jaar bij Valto 
blijft als coach van Valto 1. De samenwerking is uitstekend en er wordt door onze selectiespelers erg veel 
geleerd! Bovendien heeft Marrien het erg naar zijn zin bij dit Westlandse clubje!  
Ook Chris blijft bij de selectie, echter niet meer in de rol van trainer/coach voor Valto 2. Chris wordt 
specialiteitentrainer. Dat betekent zoveel als dat hij zich gaat focussen op individuele verbeteringen van 
spelers. Voor Valto 2 is de TC inmiddels op zoek naar een geschikte trainer/coach. Wordt vervolgd dus! 
 
Enquête 
Veel enquêtes komen al binnen. Nog niet gedaan? Snel doen! De link is in de whatsapp groep van je team 
gedeeld. Tot 15 februari kan je reageren. Kan je de link niet meer vinden? Stuur me even een e-mail! 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. Veel plezier 
 
		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

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

24	januari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

31	janauri	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

7	februari	 Bart	van	Muyen	 Johan	vd	Meer	

14	februari	 Trainer	uit	V4	 Frank	Poot	

21	februari	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

28	februari	 VRIJ	 VRIJ	

7	maart	 Bart	van	Muyen	 Johan	vd	Meer	

	 	 	
 
Video-analyse van wedstrijden of trainingen: 
Ik herhaal het nog maar eens. Valto heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera 
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video. 
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers 
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem 
contact op! 
 
Herhaling berichten  
 
Geen. 
 
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. 
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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 
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 

11/02/17 Valto A1- Meervogels A1 F1 Lisanne  Vera L/ JP 
11/03/17 Valto 1 – Ijsselvogels 1 Kangaroes 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 F1 
• Wie spelen er allemaal in dit team? 

Heren: Frenk en Toon 
Dames: Isis, Sara en Elise 

• Wie zijn de trainers/coaches?  

De coach is Nikki en de trainers zijn Joost, Kitty, Manon, Fleur en Rolf. 
• Wat kan dit team erg goed?  

De F1 is heel erg goed in ballen onderscheppen en snel overgooien zodat ze 
meteen weer zelf kunnen aanvallen. 

• Wat vindt het team nog moeilijk?  

Het afvangen van ballen wordt nog wel eens vergeten en ook om 5 kinderen te 
moeten verdedigen vinden ze lastig.  

• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 

Dat Sinterklaas en zijn Pieten vorige week langskwamen en we allemaal een 
muts hebben gemaakt, spelletjes hebben gedaan en zelfs nog allemaal een 
cadeautje hebben gekregen. 

• Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag? 

25-15 voor Valto. 
• Wat zou de F1 willen leren van de A1 als zij langs komen op jullie training?  
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Hoe we beter kunnen vrijlopen. 

 
 

Even voorstellen! Team van de week Valto F2 
• Wie spelen er allemaal in dit team? 

Heren: Mike, Bas, Déon, Tim 
Dames: Anne, Anouk 

• Wie zijn de trainers/coaches?  

- Trainer: Nikki van Spronsen 

Coaches: Sanne en Iris de Raadt 

• Wat kan dit team erg goed?  
- Ze kunnen goed samenspelen en maken elke week een veel doelpunten  

• Wat vindt het team nog moeilijk?  
- Verdedigend de tegenstander én de bal in de gaten houden  

• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
- Dat we al heel veel wedstrijden gewonnen hebben  

• Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag? 
- 24-13 

• Wat zou de F2 willen leren van A1 als zij langs komen op jullie training?  
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Hoe we nog meer doelpunten kunnen maken  

 

Wedstrijdverslagen 
 
Na euforie door winst van A1 en VALTO 2 toch een kater gevoel.  

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Vorige week speelde de selectie in het verre Nijkerk tegen het plaatselijke Sparta, waar VALTO 2 de 
thuisoverwinning niet kon herhalen en het vlaggenschip over de thuisploeg heen walste. Dit alles met héél 
weinig VALTO publiek op de tribune en helaas heeft niet elke vereniging een live stream. We moesten het 
dus doen met de verhalen die de spelers thuis vertelde, want helaas werd mijn “pen” ook door niemand 
opgepakt. Deze week dus maar weer plaats genomen op de tribune met de pen in de hand. VALTO A1 wist 
eerder op de dag in Alphen a.d. Rijn de punten te pakken tegen TEMPO A1, waarmee zij nu gedeeld 2e 
staan. Dat blijft dus nog spannend tot de laatste wedstrijd in de junioren overgangsklasse C. Voor VALTO 2 
zijn de punten om een heel andere reden zeer belangrijk. Doordat de ploegen erg aan elkaar gewaagd zijn 
wil het maar niet lukken om een gaatje te slaan met de degradatie streep. Het was dus zaak om alles uit de 
kast te trekken om vandaag voor een stunt te gaan tegen de koploper Excelsior 2 uit Delft. Scheidsrechter 
Watermulder was naar De Lier gekomen om deze wedstrijd in banen te leiden. VALTO 2 liet er geen gras 
over groeien en wist met twee treffers van Lotte direct het eerste gaatje te slaan. De gasten bleven echter in 
het spoor en wisten bij 3-3 weer langszij te komen. In het vervolg van de eerste helft bleef VALTO 2 wel 
steeds aan de goede kant van de score, maar kreeg het maar niet voor elkaar om een gaatje te slaan. 
Excelsior wist elke voorsprong van VALTO steeds te egaliseren, zodat we met 7-7 de kleedkamers 
opzochten.  
VALTO 2 begon de tweede helft met strak verdedigen om te voorkomen dat Excelsior hun eerste voorsprong 
kon nemen. Dit lukte vier minuten lang, waarin we eigenlijk zelf hadden moeten scoren. De verdediging 
bezweek uiteindelijk onder de druk, zodat de gasten met de 7-8 voor het eerst op voorsprong kwamen. Lang 
konden zij hier echter niet van genieten, want VALTO stelde weer snel orde op zaken via de doelpunten van 
Michiel en Niels. Het bleef echter een gelijk opgaande wedstrijd, waardoor er halverwege de tweede helft 11-
11 op het bord stond. Met Ron en Lisanne binnen de lijnen werd een slotoffensief ingezet. VALTO trok het 
initiatief naar zich toe door drie doelpunten op rij van Ron, Lisanne en Pieter. Met nog minder dan drie 
minuten op de klok mocht het niet meer fout gaan. De verdediging wist het knap dicht te houden en er 
werden lange aanvallen gespeeld, waardoor de tijd lekker weg tikte. In de laatste minuut wist Excelsior nog 
een strafworp te fiksen, maar deze was alleen nog om de eindstand op 14-12 te zetten. De prima leidende 
scheidsrechter Watermulder maakte hierna al snel een eind aan de wedstrijd, waarmee VALTO 2 twee heel 
belangrijke punten in De Lier wist te houden.  
Hierna was het de beurt aan de beide hoofdmachten. Op voorhand was ik ervan uit gegaan dat het een 
harde wedstrijd zou worden, want Excelsior is een ploeg die graag de grenzen van de scheidsrechter 
opzoekt. Het was dus aan VALTO 1 om hier korfballend een oplossing voor te zoeken. Direct na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Van Alphen werd duidelijk dat het de gasten menens was. Verdedigend zat 
Excelsior er letterlijk bovenop waarmee het erg lastig was de ballen goed te plaatsen. In de tweede aanval 
leverde dit echter al een stafworp op en leek de leidsman het strak te gaan houden. Ook deze wedstrijd zou 
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lang gelijk opgaan, maar dan wel met de gasten steeds op een kleine voorsprong en VALTO wat gelijk 
maakte. Na twintig minuten stond er 8-8 op het scorebord, waarbij opgemerkt mag worden dat hier voor 
beide ploegen al de nodige vrije ballen en strafworpen bij zaten. De laatste tien minuten tot de rust raakte 
VALTO de aansluiting even kwijt en wisten de gasten twee minuten voor rust een 9-13 voorsprong te 
pakken. Gelukkig wisten Laurens en Iris dit nog te halveren, zodat we de kleedkamers ingingen bij 11-13.  
Het keurkorps van Marrien moest er in de het tweede deel dus nog even vol tegenaan om deze vier punten 
wedstrijd naar zich toe te trekken. Met drie doelpunten op rij wist VALTO weer aan de goede kant van de 
score te komen. Dit was ook het moment in de wedstrijd dat de Delftse ploeg besloot er nog een schepje 
bovenop te doen, want de grenzen van de leidsman bleken heel ver te gaan. Op appelleren werden de 
gasten in de wedstrijd gehouden door vrijwel alle overtredingen van VALTO te bestraffen met een strafworp. 
Voor VALTO zat er vaak niet meer in dan een spelhervatting, waardoor er halverwege de tweede helft 16-16 
op het bord stond. Bij deze stand was er een moment waarbij het hele VALTO-publiek de adem inhield. 
Laurens werd door een Delftse heer in een rebound duel hardhandig tegen de grond gegooid, waarbij het 
een wonder mag heten dat hij weer opstond. De leidsman sloeg hier de plank helemaal mis en gaf ondanks 
deze zware overtreding een spelhervatting aan Excelsior. Het was nog een extra zuur dat zij juist uit deze 
aanval weer op voorsprong kwamen. VALTO toonde echter hun veerkracht en wisten uit een paar mooie 
acties weer op een kleine voorsprong te komen bij 19-18. Helaas was de verdediging toen even niet alert 
genoeg en moest twee doorbraken slikken. Laurens had blijkbaar geen last meer van zijn smakker op de 
grond en wist zich met een mooie actie vrij te spelen om de 20-20 te scoren.  Helaas moest het VALTO-
publiek hierna toe kijken hoe hun ploeg vijf minuten niet tot scoren kwam, waarin de Delftse puntspeler 
helaas uiteindelijk wel tweemaal doel wist te treffen vanaf de zijlijn. Met nog vijf minuten op de klok mocht 
Bart dan eindelijk ook eens op de strafworpstip gaan staan en weer voor aansluiting zorgde bij 21-22. Er 
werd echter richting het eindsignaal door beide ploegen om en om gescoord tot VALTO via Judith in de 
laatste minuut nog tot 23-24 wist te komen. In de dying seconds kreeg VALTO nog een kans op de 
gelijkmaker, maar dit bleek te veel druk op de schouders van Judith. Uitgerekend deze vrije bal wilde niet 
vallen, waarna de matig leidende scheidsrechter van Alphen een eind aan de wedstrijd maakte. Het Lierse 
publiek was voorbereid op een pittig potje korfbal, maar dit ging alle verwachtingen te boven. Excelsior komt 
weer als meest gelukkige uit de strijd, waarin het fysieke spel het wint van korfbal. Voor VALTO zit er niets 
anders op dan de wonden te likken en er in de volgende wedstrijd tegen Vriendenschaar er gewoon weer te 
staan. Dit is wel een korfballende ploeg, dus zie ik daar zeker kansen op punten. Het is wel te hopen dat 
Laurens niet te veel last van zijn rug krijgt na de aanslag die hij te verwerken kreeg. Laten we dus volgende 
week in grote getale naar Hardinxveld/Giesendam reizen om onze ploegen naar de overwinningen te 
schreeuwen. Om 16:30 uur start de wedstrijd van VALTO 2 in sporthal De Wielewaal in Hardinxveld en 
daarna zullen beide hoofdmachten de degens kruisen.  
Tot volgende week, Arno.  
  
Valto 8-Velocitas 9  
Na 3 winstpartijen in het nieuwe jaar, begonnen we vol goede moed tegen Velocitas 9. 
Met als invallers Helma 2e helft en Chantal 1e helft.  
Het spel ging aan het begin op en neer en het ging gelijk op, waarnaar het bij de rust 8-8 stond. Na de 
rustpauze namen we afstand en kwamen we op 12-9, waarna Velocitas de slotscore van 12-10 benutte. In 
2017 zijn we dus nog steeds ongeslagen en hebben we de weg naar boven reeds gevonden. Bedankt 
Chantal en Helma voor het invallen  
 
Groeten Marco. 
 
 
Valto C2 – Ondo C2 
We moesten zaterdag tegen de nummer 2 van de poule, Ondo C2. Zij hadden 1 keer gelijk gespeeld en 
verder alles gewonnen. Wij hadden tot zaterdag alle wedstrijden gewonnen en stonden dus 1 punt boven 
Ondo. Als we deze wedstrijd zouden winnen, hadden we 3 punten voorsprong op de nummer 2. Daar gingen 
we dus ook voor. In de aanval begonnen Lorenzo, Julia, Kim en Nida. In de verdediging begonnen Jordi, 
Thomas, Tessa en Rosanne. We begonnen goed aan de wedstrijd, verdedigend lieten we bijna geen ballen 
door en aanvallend scoorden we veel. In de rust stond het 7-2 voor ons. Na de rust liep het wat minder goed. 
Met nog een kwartiertje te spelen werd er gewisseld. Justin, Freek en Elise kwamen erin. In het laatste 
kwartiertje werd toch nog een hoop gescoord. De stand van 8-2 veranderde in een eindstand van 11-3 voor 
ons, dus hebben we de voorsprong naar het kampioenschap naar 3 punten vergroot. Justin en Elise bedankt 
voor het invallen. Volgende week spelen we thuis om 12.15 uur tegen Phoenix C1 in hal 2. 
  
Groetjes Julia 
 
Valto D2- Avanti D2 ; 
Wij moesten vandaag spelen tegen Avanti D2 en begonnen goed aan de wedstrijd . 
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Zij hadden een team met veel grote meiden. 
We kwamen snel op 1-0, daarna werd het 1-1 en we liepen qua score uit naar 3-1 , maar bij de rust was het 
alweer 3-3 geworden. We waren niet heel fel uit de kleedkamer gekomen , want na de rust ging het al snel 
mis. We kregen doelpunten tegen en zelf wisten we niet meer 
te scoren. De echte scherpheid was eraf en we geloofden er 
niet meer in zodat de eindstand 3-6 werd voor Avanti.  
 
Groetjes van Mieke.   
 
Valto D4 
Zaterdag weer een thuiswedstrijd van D4 tegen Dijkvogels 
D4. Dijkvogels en Valto draaien allebei in de top mee. 
Bij de uitwedstrijd, die erg spannend was, werd het nog 7-5 
voor de Dijkvogels. Hoe zou het vandaag gaan? Mieke Stolze 
was vandaag invalster. 
Nou, het begon goed. Valto was veel aan de bal en kreeg 
ook een paar kansen. Maar helaas, verdedigd. Na 7 minuten 
wist Dijkvogels als eerste toch te scoren. 
Na de wissel scoort Isabel binnen 30 seconden de 1-1, maar vervolgens heeft Dijkvogels aan een klein 
kansje genoeg om er weer 1-2 van te maken. 
Even later scoort Yara uit een vrije worp de 2-2. Vervolgens krijgt ze de bal in haar gezicht, maar ze gaat 
snel weer verder. 
Valto is nog steeds vaak aan de bal, maar Dijkvogels weet weer uit het niets de 2-3 te scoren en dat is gelijk 
de stand voor de pauze. 
Na de pauze gaat Valto er fanatiek tegen aan en heeft veel kansen. Igor weet na een paar minuten de 3-3 te 
maken en Tristan niet veel later de 4-3. 
Door een paar foutjes in de verdediging krijgt Dijkvogels twee keer een vrije bal, maar gelukkig scoren ze 
niet terwijl Danique er 5-3 van weet te maken. 
Net voor de wissel scoort Dijkvogels de 5-4. 
Na de wissel wordt het ongemeen spannend. De bal vliegt heen en weer en beide partijen zijn fanatiek 
bezig. Toch weet Yara van grote afstand er 6-4 van te maken. 
Nu gaat Dijkvogels helemaal los, maar Valto blijft even fanatiek meedoen. Toch weet Dijkvogels nog een 
keer te scoren, 6-5, en wat een spanning nu! 
Tot de laatste seconden gaat de bal heen en weer en zijn er kansen, maar gelukkig werd er net op tijd 
afgefloten en heeft Valto gewonnen!! 
  
Met nog een paar wedstrijden te gaan is het ook met de stand in deze poule spannend: Valto D4 staat nu 
derde met een gelijk aantal punten als Dijkvogels die net een beter doelpuntsaldo heeft en dus 2e staat. De 
nummer 1 Avanti staat echter maar 1 punt voor op Valto, dus alles is nog mogelijk !!! 
 
Madjoe E2 tegen Valto E2 
Zaterdag 4 februari mocht de E2 afreizen naar Rijnsburg. 
In de sporthal naast de Rijnsburgseboys mochten we korfballen tegen Madjoe E2. 
We begonnen lekker met spelen.  We speelde goed over en konden elkaar goed vinden. De ballen gingen 
goed van de een naar de ander. 
Na een minuut of 10 stonden we dan ook voor met  3-0. 
Toen kreeg Madjoe een flinke peptalk in de eerste break en daarna schoten zij ook de ballen erg goed naar 
elkaar over en ze onderschepte veel van onze ballen. 
Het was echt even flink aanpoten voor ons. Maar toch werd het al snel 3-3. Daarna konden wij gelukkig weer 
een punt maken. Maar Madjoe bleef ook vechten en zetten het weer gelijk.  Wij konden nog een paar keer 
goed uitbreken, daardoor konden wij er nog 2 scoren voor de rust. 
 
Kort na de rust scoorde Madjoe weer en na een aantal minuten wij weer. Madjoe bleef erg sterk verdedigen 
en liet ons weinig ruimte. Maar gelukkig konden wij er toch nog een paar inkrijgen. 
De eindstand was dan ook 6-9 geworden. 
Dus weer een spannende pot en gelukkig gewonnen. Het mooiste was dat de E2 een totaal ander spel liet 
zien.  Waaronder heel goed overspelen om zo dicht mogelijk bij de korf te komen in de aanval.  Daardoor 
kwamen ze heel sterk over en hebben ze van dit goede team van Madjoe kunnen winnen. 
Volgende week moeten we weer tegen dit zelfde team spelen alleen dan thuis. 
Wij hopen dat we dan weer zo goed spelen en weer de punten naar ons toe kunnen trekken, want misschien 
dat we dan zelfs nog wel kampioen kunnen worden na die moeilijke start van het zaal seizoen. 
 
Groetjes Sven en zijn vader 
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Die Haghe E3- Valto E4 
Na een wat mindere wedstrijd vorige week gingen we Zaterdag weer fris van start. 
We begonnen vol goede moed  en na 2 min. scoorde Kevin al het eerste doelpunt. 
In de 6 min. kregen we al een strafworp tegen waardoor het snel 1-1 stond. 
We hadden heel veel kansen maar wisten de korf helaas niet te vinden. 
We gingen rusten met 1-2 nadat Lucas had gescoord. 
2 spelers  van Die Haghe maakte het spel en de rest liep er een beetje bij, waardoor wij helaas meegingen 
in hun traage spel. We gingen rusten met 4-4. 
Nadat Lenne op een andere speelster werd gezet ging het lopen bij ons. 
Ze veroverde gelijk de bal en scoorde zelf, dat was even een opsteker voor ons waardoor het spel ging 
lopen en we weer grip op de wedstrijd kregen. Jette ging ook steeds beter  in het spel zitten en scoorde 
gelijk na de derde rust 2x. Michel stond te verdedigen als een leeuw waardoor wij weer konden aanvallen. 
Na een paar mooie doelpunten gingen we weer rusten met 4-7.We gingen weer in hun spel mee waardoor 
de afvallende ballen 9 van de 10x voor hun waren, daar waren we niet fel genoeg in. 
Daardoor konden hun terugkomen tot 8-10. 
Ze kregen weer een strafworp tegen, maar gelukkig scoorde wij weer waardoor de eindstand op 9-11 
eindigde. 
Kevin 4x, Jette 3x, Lucas 2x, en Lenne 2x. 
  
Groetjes, Kevin en Esther 
  
 
 
Valto F1-Achilles F2 
Wat valt er over te vertellen, genoeg!! 
Want de einduitslag is 26-3 of 27-2 geworden, daar valt 
over te twisten, maar ach wat maakt het uit, want wat 
een top partij! 
 
De F1 wist elkaar zo goed te vinden dat de eerste 10 
minuten aan de lopende band werd gescoord. Deon wist 
te openen met 1-0 en 2-0, kort daarna pakte Isis haar 
kans 3-0 en na goed overspel van Frenk en Sara scoorde Deon 4-0, Isis 5-0 en daarna Deon weer met 6-0. 
Tjee, de doelpunten vliegen ons om de oren! En ook nu weer benutte Frenk een goede kans en bracht de 
stand op 7-0. Sara volgde meteen met een mooi afstand schot 8-0. Maar Sara was nog niet klaar met 
scoren, hup 9-0! 
Door goed verdedigend werk en een mooie onderschepping van Elise kon Frenk scoren en maakte 10-0. Isis 
dacht, ik heb nog 2 minuten voor de time-out, dus kunnen er nog 2 puntjes bij 11-0 en 12-0.  
 
Ondanks de grote achterstand bleef Achilles hun best doen en er plezier in houden, hartstikke goed, want na 
het mooie doelpunt van Toon 13-0 wist Achilles een punt te scoren 13-1. Tijdens de time-out heeft de F1 van 
Nikki de opdracht gekregen om niet meer verdedigend te schieten. Je zag dat de F1 daar in het begin wat 
moeite mee had maar al snel wisten zij de vrije speler te vinden, waardoor Frenk 14-1 scoorde. 
Even later bracht ook Frenk de F1 naar een mooie stand van 15-1.  
Wederom door goed overspel en onderscheppingen wist Sara voor de rust te scoren met een afstandsschot, 
ruststand 16-1.  
 
Direct na de rust was de F1 nog steeds fit en dat liet Toon goed zien, hoppa 17-1! 
Achilles bleef nog steeds enthousiast in hun spel en zorgde ervoor dat de stand op 17-2 kwam. De 20 
'moest' gehaald worden en Deon wist dan ook de 18-2 te scoren. 
Net voor de time-out had Elise haar goed vrijgemaakt wat vervolgens een mooie doelpunt opleverde 19-2. 
 
Na de time-out werd er wederom achter elkaar gescoord, allereerst de 20-2 door Isis.  
Deon volgde met 21-2. Achilles maakte nog een mooi doelpunt 21-3, maar daarna was het toch echt over en 
uit en maakte Isis 23, 24 en 25-3 en Deon maakte het laatste doelpunt. Eindstand 26-3(volgens mij:)) 
 
De F1 heeft heel goed samengespeeld, wist de vrije medespelers te vinden, waardoor iedereen tot scoren 
kwam, goed gedaan! Op naar volgende week, Go F1!! 
 
Groeten, Isis en(Claudia) 
 



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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Refleks F3 - VALTO F2 
Aangezien Bas en Mike zaterdag helaas niet mee konden doen, ging een oude bekend, Déon, mee met de 
F2 naar Rijswijk. Ondanks dat de F2 een aantal wedstrijden achter elkaar niet had weten te winnen, was er 
niets mis met de instelling. Vol goede moed gingen ze er tegen aan. Helaas nog niet met het gewenste 
resultaat, want met rust stonden ze met 1-6 achter. Genoeg kansen, maar ze gingen er niet in. Na de rust 
ging het echter een stuk beter met het scoren. Nu vielen de ballen er wel in en had de tegenstander veel 
minder kansen. Van 6-1 achter na 20 minuten, kwamen we terug tot 8-6 achterstand, met nog tien minuten 
te gaan. Een spannende tien minuten later, was het geen achterstand meer; de F2 had weten te winnen! De 
eindstand was 9-10 in ons voordeel. Heel goed dat iedereen ondanks de achterstand er keihard voor is 
blijven werken! Déon bedankt voor het invallen en Iris en Sanne voor het geven van de goede tips. 
Groetjes, 
Anne en Erik Elgersma 
	

Beste VALTO-jeugd, 
  
We zijn momenteel in gesprek met orchideeën kwekerij SION. Mogelijk wil SION iets gaan betekenen voor 
onze B of A jeugd. 
Wellicht bieden ze jullie ook een mooie vakantie baan? 
We horen het graag als je gehoor geeft aan de oproep! 
  
Namens de Sponsorcommissie, 
Vriendelijke groeten, 
  
Michiel van den Bos 
Michiel@ckv-valto.nl 
Sponsors@ckv-valto.nl 
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Speciale aanbieding !!!!!! 
VALTO trainingsweekend 10 dagen nog € 85,00 
De aanmeldingen stromen binnen! 
Dus zorg dat je ook bij bent en profiteert nog van de 
speciale korting. Dus geef je op, maak effe € 85,00 over 
op NL RABO  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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Statistieken 
Bron: http://www.antilopen.nl/competitie-v2/ 
 

 
 

 




