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Huishoudelijke herinneringen 
Eens in de zoveel tijd moeten we er allemaal weer even aan herinnerd worden. Aan die dingen die heel 
normaal zijn, waar we niet bij stil staan, die we soms vergeten of waarbij de aandacht even verslapt. 
 
Eén van die dingen is het schrijven van stukjes in De Bijblijver. Ik vind het altijd ontzettend leuk om de 
wedstrijdverslagen te lezen (en vele anderen met mij), geschreven door de teams zelf en het dus door hun 
ogen te zien. Dat niet ieder team altijd een stukje instuurt is natuurlijk niet erg, maar het lijkt er op dat het 
aantal teams dat wél een stukje schrijft steeds verder afneemt. Daarom de oproep aan alle spelers, ouders 
en de coaches om een stukje te schrijven over de wedstrijd van afgelopen week. Daarin mag je trots 
vertellen wat jouw team heeft gedaan en hoe dat was. Het hoeft niet lang, een kort stukje is ook prima! 
 
Iets anders is de tijd. Nu we in de sporthal spelen, is het zaak om tijdig te beginnen. Dat is natuurlijk altijd zo, 
alleen in tegenstelling tot ons veld, huren we de zaal per uur en dus moeten we die tijd goed in de gaten 
houden. Daarnaast is het netjes om op tijd te beginnen, voor het publiek, de scheidsrechter en de teams die 
na jullie spelen. Dus zorgt dat je ruim op tijd aanwezig bent, het inschieten in de rust van de wedstrijd voor je 
doet en dat de bespreking voor de wedstrijd begint is afgerond. 
 
Als je dan je wedstrijd hebt gespeeld, is het heel normaal om even uit te zweten en nog wat te drinken. Maar 
daarna is het tijd om te douchen. Ook dat gebeurt niet altijd. Uiteraard kan het eens een keer voorkomen dat 
de douches te vies zijn om onder te stappen, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Douchen na de 
wedstrijd is vooral hygiënisch en schoon, helemaal als je uit speelt en daarna met z’n allen nog in 
andermans auto moet zitten op weg naar huis.  
 
En als ik dan toch bezig ben, ik weet het, het is lastig, maar zorg dat alles netjes opgeruimd is na de laatste 
wedstrijd. Dat betekent natuurlijk niet dat het laatste team de rommel van alle voorgaande teams opruimt. 
Nee, je zorgt dat je je eigen flesjes, papieren en mandarijnenschillen hebt opgeruimd wanneer je klaar bent 
met spelen. En als je de muziek gebruikt, je die spullen terugzet in de Villa, tenzij het volgende team de 
apparatuur ook wil gebruiken, dan ruimen zij het natuurlijk op na hun wedstrijd, tenzij het volgende team … 
afijn, je snapt wat ik bedoel. 
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Als allerlaatste een aandachtspuntje voor de kinderen (en ook hun ouders en coaches). In de berging van de 
sporthal wordt niet gespeeld. We willen graag dat het daar netjes blijft, maar vooral dat de kinderen heel 
blijven. Het is er vaak donker en er staan veel spullen, een ongeluk zit dan in een klein hoekje en niemand 
die het ziet. Dat willen we liever niet hebben. Daarnaast zijn het onze spullen niet en daar hebben we dan 
ook gewoon van af te blijven. 
 
Dus, even scherp zijn voor en na je wedstrijd (tijdens natuurlijk ook), dan houden we de boel netjes, op tijd 
en hygiënisch. Tot zover deze dienstmededelingen. Fijne week! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 28 november 2017 
20:00 Vitesse (Ba) 1 - VALTO 1 Bongerdhal Veld 1 18:30 
18:45 Vitesse (Ba) D1 - VALTO D1 Bongerdhal Veld 1 17:45 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 2 december 2017 
16:30 VALTO 1 - Tjoba 1 Patrick Fuchs Vreeloo Hal 1 
15:00 VALTO 2 - Tjoba 2 Cees Dekker Vreeloo Hal 1 
13:20 ADO 2 - VALTO 3  De Schenkel Veld 1 
13:15 VALTO 4 - KVS/Maritiem 6  Vreeloo Hal 2 
17:00 Twist 5 - VALTO 5  Westwijk Hal 2 
15:45 VALTO 6 - WION 5 Niels Koole Vreeloo Hal 2 
19:00 Nikantes 3 - VALTO 7 Giny Roeters Sportgebouw Campus Veld 1 
18:15 VALTO 8 - RWA 7 Daniël Verbaan Vreeloo Hal 1 
13:10 VALTO A1 - Tempo A1 Jordy Coenraads Vreeloo Hal 1 
17:05 Avanti (P) A2 - VALTO A2  De Viergang Veld 1 
14:30 VALTO A3 - ONDO (G) A3 Hans Ridder Vreeloo Hal 2 
13:00 Nieuwerkerk B1 - VALTO B1 Kees Sip De Kleine Vink Hal Veld 1 
11:00 VALTO B2 - Olympia (S) B1 Steven Vijverberg Vreeloo Hal 1 
12:15 VALTO B3 - Fortuna B4 Ruud Stolze Vreeloo Hal 2 
12:00 VALTO C2 - Avanti (P) C2  Vreeloo Hal 1 
12:00 De Meervogels C2 - VALTO C3 Tim Hehemann De Veur Veld 1 
13:00 NIO C1 - VALTO C4  Wilgenring Veld 1 
10:00 Fortuna D2 - VALTO D1  Fortuna-hal Veld 1 
11:00 Weidevogels D1 - VALTO D2  SRC Rottemeren Veld 1 
11:15 VALTO D4 - DES (D) D2 Manon van Geest Vreeloo Hal 2 
09:00 ONDO (G) D4 - VALTO D5 Leon Valstar De Hoekstee Veld 1 
10:00 VALTO E1 - ONDO (G) E2 Rick van Dasler Vreeloo Hal 1 4korfbal 1 
11:45 Avanti (P) E6 - VALTO E2  De Viergang Veld 2 
10:00 KVS/Maritiem E3 - VALTO E3  De Blinkerd Veld 1 
10:00 VALTO E4 - ONDO (G) E6 Wouter Dijkstra Vreeloo Hal 1 
10:00 Dijkvogels F2 - VALTO F2  Sporthal Maasdijk 4korfbal 2 
10:00 VALTO F3 - Nieuwerkerk F5  Vreeloo Hal 1 
10:00 VALTO F3 - Nieuwerkerk F3 Laura van der Eijk Vreeloo Hal 1 
09:00 OZC F2 - VALTO F4 Julia van der Hoek De Enk Veld 1 
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Opstellingen 2 december 2017 
VALTO 3 – vertrek 12.00 uur  
Heren: Roland, Niels L?, Niels K, Michiel, res: Frank P  
Dames: Antoinette, Laura, Sharon, Lisa en Denise 
 
VALTO 4 – aanwezig 12.30 uur  
Heren: Steven, Twan, Ruben, Alex, Michael en Thomas   
Dames: Lisanne, Manon, Rosalie, Joyce, Esmée en Romy 
 
VALTO 5 – vertrek 16.00 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel  
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Mellanie en Anna 
  
VALTO 6 – aanwezig 15.15 uur 
Heren: Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne 
 
VALTO 7 – vertrek 17.45 uur 
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter 
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie  
 
VALTO 8 – aanwezig 17.45 uur  
Heren: Martin, Michiel, Sjors, Bart en Marco 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Rosanne, res: Rianca (A3)      
 
 
 
 
BELANGRIJKE MEDEDELING 
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten 
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze. 
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg 
niet te veel uitlopen. 
Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van de wedstrijd er voor 
inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen! 
 
     Veel succes, zet hem op! 
 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 25 november 
VEO 1 - VALTO 1 19 - 20 
VEO 2 - VALTO 2 20 - 19 
VALTO 3 - OZC 2 19 - 15 
KZ Danaïden 4 - VALTO 4 17 - 15 
VALTO 5 - OZC 3 22 - 14 
VALTO 7 - De Meervogels 6 21 - 6 
Eureka 2 - VALTO 8 11 - 16 
Die Haghe A1 - VALTO A1 16 - 18 
VALTO A2 - KOAG A1 11 - 22 
Weidevogels A3 - VALTO A3 9 - 7 
VALTO B1 - Weidevogels B1 15 - 3 
VALTO B2 - GKV (H) B1 12 - 7 
VALTO B3 - Gemini B1 13 - 2 
VALTO C1 - PKC C2 17 - 5 

Dijkvogels C1 - VALTO C2 6 - 7 
VALTO C3 - ODO C1 6 - 5 
VALTO C4 - Nexus C1 2 - 15 
VALTO D1 - KOAG D1 9 - 7 
VALTO D2 - Avanti (P) D3 7 - 5 
IJsselvogels D2 - VALTO D3 9 - 3 
VALTO D4 - Die Haghe D3 3 - 16 
VALTO D5 - Achilles (Hg) D3 9 - 2 
Weidevogels E1 - VALTO E1 20 - 10 
VALTO E2 - Sperwers E2 12 - 10 
Sperwers E3 - VALTO E4 0 - 17 
ONDO (G) F1 - VALTO F1 15 - 4 
Sperwers F1 - VALTO F3 4 - 27 
IJsselvogels F3 - VALTO F4 11 - 6 
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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde uit tegen VEO 1. De eerste helft ging in het begin gelijk op en pas richting de rust wist het 
vlaggenschip een gaatje te slaan van een aantal doelpunten, 9-13. Ook in de tweede helft bleek VEO een 
stugge ploeg, die het met name verdedigend goed voor elkaar had. Hierdoor werd het aan het eind van de 
wedstrijd toch nog onnodig spannend. Gelukkig was de marge groot genoeg om aan het eind nog een 
doelpunt verschil over te houden, 19-20. A.s. zaterdag speelt het eerste thuis tegen Tjoba 1. Deze ploeg wist 
tot nu toe alleen te winnen van RWA met 21-28. 
VALTO 2 speelde uit tegen VEO 2 en kwam dus voor het eerste in actie. Het tweede liep de hele eerste helft 
achter de feiten aan en ging de rust in met een 13-11 achterstand. In de tweede helft kwam het tweede 
netjes terug en wist ook een paar keer een voorsprong te pakken. Ruim 10 minuten voor tijd stond het 18-18 
en kon het nog alle kanten op. Helaas ging het de kant van VEO op en was met 20-19 de eerste verliespot in 
de zaal een feit. A.s. zaterdag speelt het tweede thuis tegen Tjoba 2. Deze ploeg heeft één punt gehaald 
door gelijk te spelen tegen IJsselvogels 2, een ploeg waar het tweede met 23-11 van wist te winnen. 
VALTO 3 speelde thuis tegen OZC 2. In de eerste helft bleven de ploegen dicht bij elkaar en werd er om en 
om gescoord. Het derde ging met een lichte voorsprong, 10-9, de rust in. Na rust was het VALTO die het 
verschil maakte en de wedstrijd uit wist te spelen, 19-15. A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen ADO 2, die 
drie punten heeft gehaald uit de eerste drie wedstrijden. VALTO 3 heeft na twee winstpartijen vier punten. 
VALTO 4 speelde uit tegen KZ Danaïden 4. Een ploeg die vorige week ruim verloor van VEO 5, waar 
VALTO 2 in de eerste wedstrijd nipt van wist te winnen. Maar elke wedstrijd is er weer één op zich en dat 
bleek ook wel, want KZ Danaïden wist de korf makkelijker te vinden dan het vierde. Er werd met 17-15 
verloren. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen KVS 6, deze ploeg staat onderaan en heeft nog geen 
punt gepakt. 
VALTO 5 speelde thuis tegen OZC 3. In de eerste helft ging het nog redelijk gelijk op, maar in de tweede 
helft zette het vijfde een tandje bij en wist met gemak weg te lopen bij de tegenstander. Hiermee werd het 
uiteindelijk toch een ruime overwinning, 22-14. Het vijfde staat nu met drie overwinningen op rij alleen aan 
kop in de 4e	klasse. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Twist 5. Buiten werd er met 9-17 van deze ploeg 
gewonnen. 
VALTO 6 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij thuis tegen koploper WION 5. 
VALTO 7 speelde thuis tegen Meervogels 6. Na vorige week een dip gehad te hebben qua doelpunten 
(maar 7…) was het zevende dit keer weer lekker op dreef. Het verschil was al snel gemaakt en de tweede 
ruime overwinning werd binnengehaald: 21-6. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen Nikantes 3. 
VALTO 8 speelde uit tegen Eureka 2. Dat is weer eens een nieuwe gewaarwording om tegen een 
selectieteam te spelen terwijl je in het achtste zit, maar VALTO was niet onder de indruk en speelde een 
degelijke pot. Het werd de tweede overwinning op rij: 11-16. En daarmee is het achtste nu al, terwijl de 
competitie pas net begonnen is, de enige ploeg die nog geen verliespunten heeft. A.s. zaterdag speelt het 
achtste thuis tegen RWA 7. 
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1. Een bekende tegenstander, want op het veld werd hier ook al 
tegen gespeeld en toen werd er met 16-14 verloren. Tijd voor sportieve revanche! Voor het eerst dit 
zaalseizoen was de A1 weer op volle sterkte en dat was terug te zien binnen de lijnen. Er werd een goede 
pot neergezet, waarin het alleen niet lukte om echt afstand te nemen. Gelukkig was het wel genoeg voor de 
eerste zaaloverwinning: 16-18. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen koploper Tempo A1, die als enige de 
eerste drie wedstrijden wist te winnen. Buiten heeft VALTO al laten zien deze ploeg te kunnen verslaan, 21-
11, dus wie weet….. 
VALTO A2 speelde thuis tegen één van de koplopers, KOAG A1. De eerste helft kon de A2 prima bij blijven 
en tot 7-9 was er eigenlijk weinig aan de hand. VALTO had aanvallend het betere spel, maar was minder 
zuiver in de afronding. Verdedigend was de A2 niet gretig genoeg, waardoor KOAG weinig moeite hoefde te 
doen om tot schot te komen en daar wisten ze wel raad mee. Via een ruststand van 7-13 werd het 
uiteindelijk maar liefst 11-22. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen de andere koploper in de poule: Avanti A2. 
Buiten heeft de A2 hier ook al tegen gespeeld en toen werd het 11-17 voor Avanti. 
VALTO A3 speelde uit tegen Weidevogels A3. In de eerste twee wedstrijden wist Weidevogels maar liefst 
21 doelpunten te maken, dus VALTO was gewaarschuwd. Verdedigend stond de A3 haar mannetje, want dit 
keer wist Weidevogels er maar 9 te scoren. Helaas lukte het VALTO niet om er zelf meer te maken, 
waardoor er toch verloren werd, 9-7. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen ONDO A3. 
 VALTO B1 speelde thuis tegen Weidevogels B1. VALTO B1 was duidelijk de betere ploeg en er was een 
mogelijkheid om een monsterscore neer te zetten. Dit werd het uiteindelijk niet, omdat de B1 onnodig veel 
opgelegde kansen miste. Gelukkig konden ze zich dat in deze wedstrijd permitteren, want het werd toch een 
makkelijke 15-3 overwinning. Maassluis B1 wist nipt te winnen van Merwede B1, dus staat VALTO nu met 
Maassluis bovenaan met zes punten uit drie wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Nieuwerkerk 
B1, die nog geen punt wist te halen. 
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VALTO B2 speelde thuis tegen GKV B1. Een ploeg die op papier makkelijk te verslaan moest zijn, maar in 
de praktijk toch lang aan bleef haken. Het verschil werd in de tweede helft wel gemaakt, want het uiteindelijk 
werd het 12-7. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Olympia B1. Deze ploeg wist al twee keer vrij 
makkelijk te winnen, waaronder een 12-1 overwinning op GKV. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Gemini B1. Beide ploegen hadden voorafgaand aan de wedstrijd nog geen 
punt gehaald, dus zou het wel eens een spannende strijd kunnen worden. Dit werd het niet, omdat VALTO 
duidelijk de betere ploeg was en dit ook om wist te zetten in de score. De eerste punten werden binnen 
gesleept, 13-2. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Fortuna B4. De eerste wedstrijd van de zaal was ook 
tegen Fortuna, toen werd er met 10-9 verloren.   
VALTO C1 kreeg PKC C2 op bezoek. De uitslag laat een veel duidelijkere overwinning zien dan vorige week 
tegen KCR, maar ook hier had meer in gezeten als de kansen beter afgemaakt worden. Nu mag er met een 
einduitslag van 17-5 absoluut niet geklaagd worden, er worden toch mooi maar 17 doelpunten gemaakt. Het 
zegt echter ook iets over het niveauverschil in de poule. Komende zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO C2 ging op bezoek bij Dijkvogels C1. Gezien onze en hun uitslag tegen ADO C1, was winst hier 
zeker mogelijk. VALTO kwam goed uit de startblokken en was ook duidelijk de sterkere ploeg, tot Dijkvogels 
spelers uit de B1 in ging zetten die steeds de stand weer gelijk trokken voor de C1. Groot en mooi was dan 
ook de ontlading toen in de laatste 10 seconden een mooie doorloop verzilverd werd en VALTO met 7-8 won 
(op het formulier staat 6-7). Komende zaterdag komt Avanti C2 op bezoek, geen onbekende. Op het veld 
werd hier 2x van verloren: de eerste keer was het echter waterkorfbal en de tweede wedstrijd werd een 
ruime voorsprong in de laatste minuut weg gegeven naar een nederlaag. Winst moet dus echt mogelijk zijn 
als jullie er alle 10 vol voor gaan! 
VALTO C3 kreeg ODO C1 op bezoek. Een sterke tegenstander die we al kenden van het veld toen er 2x 
ruim werd verloren. Dit keer stond er een ander, strijdlustig VALTO. De hele wedstrijd wist VALTO bij te 
blijven al kwamen ze wel steeds achter te staan. In de laatste minuut scoorde VALTO de 6-5, een echte 
Duitse overwinning dus. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Meervogels C2, de koploper in de 
poule. Maar als we kijken van wie ze tot nu toe gewonnen hebben, maakt de C3 hier toch ook wel kans op 
punten. 
VALTO C4 kreeg Nexus C1 op bezoek. Vooraf hoopten we nog wel punten te kunnen halen en met die 
instelling ging iedereen ook het veld in. Al snel bleek echter dat Nexus een paar maten groter was dan 
VALTO. Diep in de tweede helft wist VALTO gelukkig nog wel 2x te scoren en dat is te danken aan jullie 
inzet tot in de laatste minuut en dat is echt een compliment waard! Zaterdag gaan jullie op bezoek bij NIO 
die tot nu toe wisselende resultaten laat zien. 
VALTO D1 is lekker bezig in poule 1! Tegen het onbekende KOAG D1 ging onze D1 scherp van start wat 
resulteerde in een ruststand van 6-1 in ons voordeel. Na rust kwam KOAG veel feller uit de kleedkamers en 
kwamen gevaarlijk dichtbij. De D1 herpakte zichzelf weer en wist toch de overwinning veilig te stellen: 9-7. 
Zaterdag gaan jullie op bezoek bij Fortuna D2 die ook bovenin meedraaien. Maar daarvoor spelen jullie op 
dinsdag nog een wedstrijd in de ZHKC tegen Vitesse D1. Zij komen in de competitie in de Hoofdklasse uit en 
staan daar bovenaan. VALTO is dus de underdog maar ook als underdog kun je verrassend uit de hoek 
komen! 
VALTO D2 heeft de weg naar boven gevonden! Na de winst van vorige week was deze week Avanti D3 de 
klos. In een goede wedstrijd waar de gemaakte afspraken goed nagekomen werden, werd er met 7-5 
gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Weidevogels D1, een bekende van het veld. Toen 
werd er twee keer verloren, maar zeker niet kansloos. Misschien kan de winning mood doorgezet worden! 
VALTO D3 heeft het lastig in de zaal tot nu toe. Werd er eerder al 2x verloren van kampioenskandidaat 
Korbis, ook deze week was IJsselvogels een maatje te groot. VALTO kwam ook geen moment goed in de 
wedstrijd doordat er zwak verdedigd werd en de wil om te winnen leek te ontbreken. Komende zaterdag 
komt Dubbel Zes op bezoek. Misschien liggen hier de 1e punten van deze zaalcompetitie? 
VALTO D4 speelde thuis tegen Die Haghe D3, een erg pittige tegenstander. VALTO ging mee in hun spel 
waardoor het aan de kant van VALTO erg chaotisch werd. Er werd met 3-16 verloren. Deze wedstrijd snel 
vergeten en door naar volgende week! Dan spelen jullie tegen DES die net als jullie nog geen punten heeft 
gehaald en met nog grotere cijfers van Die Haghe verloor. Misschien liggen hier de kansen. 
VALTO D5 speelde een spetterende wedstrijd tegen Achilles D3. Op het veld werd er nog verloren van deze 
tegenstander maar nu was VALTO heer en meester op het veld en stond er na 50 minuten een mooie 9-2 
overwinning op het bord. Zo zie je hoe teams echt kunnen groeien in de loop van een seizoen en dat is 
genieten! Zaterdag gaan jullie naar ONDO die nog puntloos onderaan staan.  
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Weidevogels. Jullie hebben een prima wedstrijd gespeeld. 
Alleen had Weidevogels een erg goede jongen lopen die maar bleef scoren! Maar jullie zijn tot het einde 
door gegaan en hebben de koppies niet laten hangen, helaas was dit niet genoeg. Volgende week spelen 
jullie tegen ONDO, succes! 
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VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Sperwers. Het was een erg spannende wedstrijd! Twee 
weken geleden verloren jullie nog van deze tegenstander. Het ging de hele wedstrijd gelijk op en er werd 
door beide ploegen scherp geschoten. VALTO bleef rustig en wist hierdoor de winst binnen te slepen 12-10. 
Super goed gedaan! Volgende week spelen jullie uit tegen Avanti. Zet ‘m op! 
VALTO E3 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen KVS. Succes! 
VALTO E4 begon afgelopen zaterdag de wedstrijd met niet heel erg veel pit. Maar toch stonden jullie in de 
rust met 0-9 voor! En VALTO bleef maar scoren, waardoor Sperwers hun koppies lieten hangen en VALTO  
nog verder uit kon lopen. Eindstand 0-17. Super goed gedaan! En geen één doelpunt doorgelaten! 
Aankomende week spelen jullie thuis tegen ONDO. Succes! 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag weer tegen ONDO. Vorige week werd er verloren, dus de F1 had 
hard getraind afgelopen week! Dit had zeker geholpen, want jullie speelden super sterk! Helaas vielen de 
doelpuntjes wat lastig, waardoor er alsnog werd verloren. Maar jullie hebben erg goed gespeeld! 
Aankomende zaterdag zijn jullie vrij. 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag vrij. Aankomende week spelen jullie tegen Dijkvogels. Succes! 
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen Sperwers F1. Jullie speelden een erg goede wedstrijd waarin 
maar liefst 27 keer is gescoord! Super knap! Eindstand 4-27. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen 
Nieuwerkerk. Zet ‘m op! 
VALTO F4 speelde tegen IJsselvogels een goede wedstrijd. Jullie waren lekker fanatiek en er werd goed 
gespeeld. Helaas was IJsselvogels net een beetje beter en werd er verloren met 11-6. Aanstaande zaterdag 
spelen jullie uit tegen OZC. Succes! 
  
 
 
Team van de Week 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO D3 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Daan van Seters, Danique Vijverberg, Dieuwertje van Geest, Jorn Kagchelland, Lucas Elgersma, Maartje 
van Leeuwen, Michel Noordam, Noortje van Vliet, Rosann van den Beukel, Sanne Hanemaaijer en Tess 
Lochmans 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Trainers: Floris Prins, Helen Lochmans, Jolanda 
Berkhout, Peter de Rijcke, Petra de Jong, Rolf 
Jansen, Sjors Jansen en Thomas Ris 
Coaches: Helen Lochmans en Sjors Jansen 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Dit team kan erg fel zijn. Daarnaast kunnen ze 
snel rennen en heel erg aardig zijn �. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Dit team vindt het nog moeilijk om goed te 
gooien en te vangen.  
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
De oefenwedstrijd in de zaal tegen Olympia D2. Op het veld hadden we nog met 4-1 van ze verloren. 
Tijdens de oefenwedstrijd wonnen we met 11-8.  
 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
De D3 is zelf vrij. 
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
31-29 voor VALTO 1 
 
Wat zou het team willen leren van Laurens die langs komt op de training?  
Ze willen leren om op 1 been te schieten.  
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E3 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Sofie van den Berg, Justin van Geest, Ben van Os, Charlotte van Ruijven, Milan Vermeer.  
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Trainers: Vera, Lysanne, Bas, Laura, Noa en Iris.  
Coach: Lisa van Wingerden 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Dit team kan heel goed scoren (en dat is ook wel te zien 
aan de voorlopige uitslagen in deze zaalcompetitie) 13-2 
tegen Dubbel Zes E1 en 1-16 gewonnen van Refleks E2.  
 
Wat vindt dit team nog moeilijk?  
Dit team vind de doorloop nemen nog erg moeilijk en het 
scoren op 1 been. Ook raken ze soms de bal kwijt aan de 
tegenpartij omdat de bal te ver gegooid wordt.  
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Dat ze kampioen zijn geworden op het veld, en verder heel veel winnen.   
 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
De E3 speelt tegen KVS/Maritiem E3.  
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO A1 zaterdag?  
21-15  
 
Wat zou het team willen leren van Thijs en Max die langs komen op de training?  
Milan en Ben en Justin willen heel graag leren om op 1 been te schieten.  
Sofie wil graag leren om goed vrij te lopen. En Charlotte wil de doorloop leren. Allemaal willen ze goed leren 
verdedigen.  
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO E4 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Valerie de Jong, Geppe Mazzucco, Tim van den Berg, Nora van Geest, Piera Mazzucco.  
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Trainers: Vera, Lysanne, Bas, Laura, Noa en Iris.  
Coaches: Noa de Meulmeester 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Ze kunnen heel goed scoren, vrijlopen en overspelen.  
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Dit team vindt het nog moeilijk om af te vangen en te 
verdedigen.   
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Dat we 0-17 gewonnen hebben tegen Sperwens E3 dit was onze tweede wedstrijd in de zaalcompetitie.   
 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
De E4 speelt zelf tegen Ondo E6 zaterdag 
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO A1 zaterdag? 
15-12 voor VALTO A1 
 
Wat zou het team willen leren van Thijs en Max die langs komen op de training?  
Ze willen graag leren hoe ze een doorloop moeten nemen en verdedigen. 
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TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal 
wedstrijden van de A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit 
jaar zullen dit teams zijn uit de C/D/E/F en kangoeroes. 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO A1 intenser wordt 
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1. 
 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1/ 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. 

In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. 
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste 
eindstand te raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de 
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de 
wedstrijd bekend gemaakt worden. 
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat 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 van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde 
gekleed is!  Aan de  coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 
 
Datum Tijd Wedstrijd Team vd week Speler VALTO 1/A1 Speaker 

02-12-2017 16.30 VALTO 1 – Tjoba 1 D3 Laurens  

02-12-2017 13.10 VALTO A1 – Tempo A1 E3 + E4 Thijs/Max  

09-12-2017 17.10 VALTO 1 – Vriendeschaar 1 F1 + F2 Iris  

09-12-2017 14.20 VALTO A1 – KCC A1 C3 Simon/ 
Martijn/Rick 

 

06-01-2018 16.40 VALTO 1 – Albatros 1 D5 Naomi  

13-01-2018 19.10 VALTO 1 – Juliana 1 
(sporthal de hoeksteen) 

D1 Mees  

27-01-2018 16.15 VALTO 1 –VEO 1 F3 + F4 Judith  

27-01-2018 13.20 VALTO A1 –Die Haghe A1 kangoeroes Lisa/Myrte/ Vera  

17-02-2018 19.50 VALTO 1-Fortis 1 D2 Frank  

 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
 
Afgelopen weekend.. 
Speelde de selectie in Voorburg tegen VEO 1 en VEO 2. Beide 
wedstrijden werden er 39 doelpunten gemaakt en werd er met het 
kleinst mogelijke verschil gewonnen en verloren, namelijk 1 punt. Grote 
verschil was dat VALTO 2 het net niet redde met een 20-19 verlies en VALTO 1 het juist net aan wel redde 
met een 19-20 overwinning. Het waren in ieder geval wedstrijden waarbij tot het einde gestreden werd! 
VALTO A1 pakte haar eerste overwinning deze zaalcompetitie door met 16-18 van Die Haghe te winnen. 
Komende zaterdag spelen deze drie top-teams op rij thuis, met de aftrap om 13:10 uur door de A1. 
We hopen op veel supporters in de Vreeloo-hal!	
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Op tijd beginnen! 
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten 
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze. 
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg 
niet te veel uitlopen. Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van 
de wedstrijd er voor inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen! 	
	
Sfeer in de Vreeloo hal  
Met alle VALTO leden, aanhang en vrienden is het een gezellige boel in de Vreeloo hal. Veel teams hebben 
bij het inschieten en in de rust plezier aan wat extra sfeer die de muziekinstallatie met zich mee brengt. We 
zijn aan het nadenken over een roulatie schema om te zorgen dat de muziek aanwezig is, maar dat niet altijd 
dezelfde mensen de spullen van Villa naar Vreeloo hoeven te verhuizen. Meedenken hierover? Mailen mag 
naar bart.versteegen@ckv-VALTO.nl !  
 
Sleutel van de Villa bij familie Kok 
Al jaren ligt de sleutel van de Villa bij de familie Kok, op te halen voor toegang tot de Villa en trainingsvelden 
voor trainers, coaches en schoonmakende teams. In de winterperiode zal deze niet beschikbaar zijn! Mocht 
je bij de Villa moeten zijn dan kan een sleutel geleend worden van Jan Jaap Elenbaas, Bart Versteegen of 
Teun Voskamp.  
 
Kampioenenparade!  
Voor de wedstrijd van VALTO 2 is de kampioenenparade geweest en zijn onze kampioenen weer in het 
zonnetje gezet! Foto’s van dit moment zijn gemaakt door Arie Dijkstra en te vinden via: 
https://photos.app.goo.gl/1WIP74iFqEXbw9EA2  
 
Live streams thuiswedstrijden + Streamteam HKD 
De stream van VALTO is al wat langer bekend, maar ook tijdens de Haagse Korfbaldagen is het streamteam 
actief geweest! De finale wedstrijden van de junioren, senioren en het G korfbal is professioneel gestreamd. 
Vele complimenten zijn al langs gekomen voor de inzet en de techniek. Ook de live wedstrijden van VALTO 
worden live gestreamd, dus mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd live te bezoeken, 
bezoek dan VALTO.tv/live!  
Dat gezegd hebbende is het doel van de VALTO selectie om mee te draaien in de top van de 1e klasse en 
vooruit te kijken naar een kampioenschap. Dat lukt alleen als we zoveel mogelijk mensen langs de kant 
mogen blijven verwachten! Maak dus de reis naar de Vreeloo hal, eet lekker een ‘VALTO menu’ mee en sluit 
aan bij Vakkie V!  
 
Reserveshirts V5/8, A2/A3, B2/B3 
Sinds kort hebben we nieuwe zwarte reserve shirts, voor het geval dat de tegenstander ook in het Oranje 
speelt. Deze shirts zijn bedoelt voor VALTO 5 t/m 8, de A2 & A3, de B2 & B3. De shirts zijn te vinden in een 
zwarte tas linksboven in het tassenrek in de Villa. 	
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-VALTO.nl  

 
 
 
 
Onvermoeid 
Een jongen van achttien jaar, 
had het met korfballen aardig voor elkaar. 
Ook na een wedstrijd of twee, 
deed hij rustig nog met het derde mee 
Hoe dat kan? Wist ik het maar. 
 
    To Val 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
Alleen VALTO 5 kwam afgelopen zaterdag terug. Dan zou je 
denken dat dit geen probleem is omdat we meestal er veel meer 
terugkrijgen. 
 
 
Wedstrijdsport bij VALTO 
Toch was het wel een uitdaging en kon het reguliere 
scheidsrechterskorps de wedstrijd niet invullen. 
 
Gelukkig was Wim van Dalen bereid bij te springen. Dus behalve 
gastheerschap heeft hij ook VALTO 5 gefloten: klasse. 
 
 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 

• Pierre had weer ingetekend buiten het eigen dorp. Pierre meldt “ik heb Dijkvogels 2 -ADO 2 
gefloten. Leuke gelijk opgaande wedstrijd tot de rust. Na de rust wist Dijkvogels echter de korf nog 
nauwelijks te vinden, ADO wel. Eindstand 10 -17”. 

• Rick en Alex zijn gisteren naar Wormer geweest. Rick meldt “Gister floten Alex en ik Groen Geel 
tegen Rohda. achterverdedigen schijnt in te zijn tegenwoordig, Groen Geel wist hier goed mee om te 
gaan, uitslag is wel wat vertekend”. Dit was overigens 27-19. 

• Cock is naar ’t Breeje durp geweest. Cock meldt “ONDO c1 tegen KOAG c1 in de Hoofdklasse C1. 
Leuke spannende wedstrijd waarin ONDO steeds een voorsprong had en deze tot het einde goed 
wisten vast te houden. Eindstand 11 – 10”  

• Jan K ging naar Den Haag en had een eenvoudige wedstrijd waarin Futura weinig te vertellen had. 
Het werd 22-32 voor de gasten uit Sliedrecht oftewel Merwede. Een bekende tegenstander van 
VALTO.	

 Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
 
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
   Scheidsrechter Gastheer 
12:00 VALTO C2 Avanti C2  (Huib van Dorp) 
13:10 VALTO A1 Tempo A1 M.J. Coenraads (Huib van Dorp) 
13:15 VALTO 4 KVS / Maritiem 6  (Huib van Dorp) 
15:00 VALTO 2 Tjoba 2 Cees Dekker (Pleun Poot) 
16:30 VALTO 1 Tjoba 1 Patrick, F Fuchs, P (Pleun Poot) 
18:20 DES 2 Futura 2 Cock Matthijsse  
 
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
 
De gastheren hebben nu ook mooie nieuwe T-shirts. Dus als het koud is kunnen we een sweater aan en in 
de zaal zullen we vooral in de T-shirts te bewonderen zijn. 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1&2 nemen twee zwaar bevochten punten mee uit Voorburg   Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Met de prachtige overwinningen vorige week in onze eigen Vreeloo hal werd door het publiek al weer 
uitgekeken naar de wedstrijden van vandaag. De VALTO selectie mocht vandaag afreizen naar Voorburg 
om daar de degens te kruisen met VEO 1&2. VEO 2 had in de eerste twee speelronden verloren van 
Albatros en gewonnen van Vriendenschaar. VALTO had dus een puntje meer te pakken uit de wedstrijden 
tegen Maassluis en IJsselvogels. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om het een spannende pot te laten 
worden. Onder leiding van scheidsrechter Van Putten schoten beide teams uit de startblokken. Het was voor 
het meegereisde Lierse publiek even wachten voor VALTO het eerste doelpunt zou scoren. Helaas had VEO 
minder moeite om de korf te vinden, waardoor er na zes minuten 3-1 op het scorebord stond door de treffer 
van Pieter. Ron zorgde in de volgende aanval voor de aansluiting, maar het zou nog lang duren voor VALTO 
de gelijkmaker door de korf kreeg. De thuisploeg wist de voorsprong de hele eerste helft vast te houden, 
maar VALTO bleef in de voetsporen volgen. Het verschil werd niet groter dan twee doelpunten met alleen 
vlak voor rust een 12-9 en 13-10 tussen stand op het bord. Lisanne en Ron zorgden er echter voor dat we 
de aansluiting hielden met de 13-11 ruststand.  
Zané speelde vandaag sinds haar blessure voor het eerst weer een halve, dus zou vrij snel in de tweede 
helft gewisseld worden. Hugo had de spelers in de kleedkamer blijkbaar goed toegesproken, want binnen 
twee minuten na de herstart had VALTO de achterstand weggewerkt door doelpunten van Ron en Ruben. 
Voor Zané het veld zou ruimen om haar enkel weer wat rust te geven schoot zij VALTO met haar derde 
doelpunt voor het eerst op voorsprong bij 13-14. Zané werd vervangen door Esmée en ging de jacht op 
doelpunten verder. VEO bleef echter mee scoren en had na elk doelpunt van VALTO weer snel de 
gelijkmaker door de korf. Tot 16-16 ging het zo gelijk op, maar toen wisten Ron en Ruben het eerste verschil 
van twee voor VALTO op het bord te zetten. Toen brak er echter een periode van tien minuten aan, waarin 
VALTO de korf niet wist te vinden. Hier maakte de thuisploeg dankbaar gebruik van om weer op gelijke 
hoogte te komen. Het werden dus nog bloedstollende tien minuten voor het publiek en spelers. De roerige 
laatste tien minuten werden weinig doelpuntrijk en zouden voor VALTO, na twee snelle doelpunten van 
VEO, geen loon naar werken opleveren. Met nog twee en halve minuut op de klok mocht Pieter vanaf de 
strafworpstip nog wel de aansluitingstreffer maken, maar hierna zou VEO de wedstrijd met heel lange 
aanvallen uitspelen. De verder prima leidende scheidsrechter van Putten greep hier mijns inziens hier te laat 
op in, waardoor VALTO met lege handen achter bleef toen het eindsignaal klonk. VALTO 2 heeft gestreden 
voor wat het waard was, maat dit bleek vandaag net niet genoeg.  
Na deze nipte 20-19 nederlaag van VALTO 2 was het de beurt aan beide vlaggenschepen van VEO en 
VALTO. VEO 1 was met drie punten de gedeeld koploper met Fortis na het gelijke spel tegen Albatros en de 
winst vorige week op Vriendenschaar. In de voorbeschouwingen van de tegenstanders wordt VALTO gezien 
als kampioenskandidaat, maar de spelers willen met lekker korfballen voor de kerst zoveel mogelijk punten 
vergaren. Na de feestdagen gaan dan wel zien of er kans is op een feestje in maart. Zover is het nog lang 
niet. Vandaag eerst de wedstrijd tegen een tegenstander die zichzelf het kampioenschap als doel gesteld 
heeft. VEO heeft qua voorbereiding het geluk gehad dat zij zich tijdens de Haagse Korfbaldagen mochten 
meten met HK en OK ploegen en daarmee vijf wedstrijden met de schotklok ervaring op hebben kunnen 
doen. VALTO heeft op sommige momenten nog wat moeite met de schotklok en neemt dan soms de 
verkeerde beslissingen. Vandaag werd hen dit bijna fataal toen er in de slotfase te snel het schot werd 
genomen, terwijl er nog genoeg tijd op de klok stond om een kans uit te stellen. De overwinning werd echter 
verdiend over de streep getrokken na bijna de hele wedstrijd op voorsprong gestaan te hebben. 
Direct na het eerste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter Klijn nam VALTO het initiatief en 
opende de scoren uit een doorloopbal van Naomi. Niet veel later zou Bart, vandaag in de basis begonnen 
naast Frank, de voorsprong verdubbelen. VEO liet het er niet bij zitten en wist nu ook de korf te vinden. 
Tweemaal was een heer van dichtbij trefzeker, waarmee de stand weer gelijk was en daar volgde direct de 
3-2 op van één van de Voorburgse dames. VALTO wist zich gesteund door een grote schare supporters die 
vanaf het begin achter de ploeg ging staan. Mede door deze support stelden Frank en Laurens gelijk weer 
orde op zaken en nam VALTO opnieuw de voorsprong. Toch keek VALTO na tien minuten tegen een 6-4 
achterstand aan. Deze achterstand werd echter in no time weggewerkt door twee treffers van Mees en Frank 
zorgde met zijn verzilverde vrije bal weer voor een kleine voorsprong. Het lukte alleen niet om een gaatje te 
slaan, waardoor de thuisploeg vol geloof en met steeds meer inzet de aansluiting hield. Laurens en Judith 
zorgde na een kwartier weer voor een verschil van twee bij 7-9. De aansluiting bleef echter bestaan, want 
VEO had nu weer op elk doelpunt een antwoord. De slotfase van het eerste bedrijf zou wel voor VALTO zijn, 
wat door doelpunten van Naomi, Judith en Frank naar 9-12 uitliep. VEO nam met nog minder dan vijf 
minuten te spelen tot de rust een time out om de spelers nog even op scherp te zetten. 
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Het lukte de thuisploeg voor de thee niet meer om de aansluiting te krijgen. In tegenstelling daarop zorgde 
Bart met zijn onderhandse worp na een foutje van zijn tegenstander door voor de ruststand 9-13.  
Een prima uitgangspunt voor het vervolg van de wedstrijd. Vooral toen Mees de eerste aanval na de thee 
ook gelijk met een doelpunt bezegelde. VEO had besloten om het tweede deel een tandje bij te schakelen 
en de druk op te voeren op de VALTO aanvallen. VALTO liet zich in het begin van de tweede helft hierdoor 
even uit hun spel halen, waardoor VEO met vier doelpunten op rij ineens weer de aansluiting had gekregen 
bij 13-14. Gelukkig was Iris in de volgende aanval bij de les en schoot de 13-15 binnen, waarna Marrien 
besloot om zijn ploeg tot kalmte te manen met een time out. Na deze time out wist VALTO weer weg te 
lopen naar 14-18 door treffers van Bart, Mees en Iris, maar waren we pas halverwege de tweede helft. Het 
publiek van de thuisploeg ging nu ook achter hun ploeg staan en roerde zich luidruchtig. Ook VALTO kon 
rekenen op de steun van het in grote getale meegereisde publiek, wat de ploeg door de loodzware slotfase 
heen heeft geholpen. VEO wist weer terug te komen tot 17-18, maar VALTO ging met goed korfbal op zoek 
naar een nieuwe voorsprong. De thuisploeg nam alle risico’s om de bal te onderscheppen, maar maakte 
hierbij een overtreding. De hiervoor gekregen vrije bal werd koelbloedig door Judith afgerond. Met nog iets 
meer dan zes minuten te gaan kwam Ron in het aanval vak op de plaats van Bart en deed gelijk wat er van 
hem verwacht werd en zorgde voor de 17-20. Met nog vier minuten op de klok ging VEO nu vol gas, wat de 
wedstrijd er niet mooier op maakte. Ron zijn tegenstander kon bij de volgende aanval zijn bewegingen niet 
volgen, waardoor hij viel en Ron vrij kon aanleggen voor de 17-21. Deze werd ook gemaakt, maar toen 
maakte de verder prima leidende heer Klijn toch wel een grote blunder door deze niet toe te kennen omdat 
zijn tegenstander op de grond lag. VALTO mocht hierna wel gewoon het spel hervatten, maar nu lukte het 
niet om de 21e treffer te maken. Dit was koren op de molen voor de thuisploeg die er een nu alles of niets 
slot offensief uit persten. Het VALTO publiek had het niet meer toen de thuisploeg met nog veertig seconden 
op de klok weer de aansluiting kreeg bij 19-20. Deze laatste seconden zou VALTO rustig uit kunnen spelen, 
maar waren hier echter niet goed bij de les. In plaats van de 25 seconden weg te laten tikken werd er te 
vroeg een schot genomen die door VEO werd afgevangen. De laatste 6 seconden worstelde VALTO zich 
door de laatste VEO aanval heen en wist de overwinning over de streep te slepen. Een zwaar bevochten 
overwinning voor VALTO, wat vandaag wel diep heeft moeten gaan om VEO van zich af te houden. Gezien 
de andere uitslagen in de poule doet VALTO goede zaken vandaag. Fortis won de derby tegen Tjoba en 
staat nu alleen bovenaan met vijf punten uit drie wedstrijden. Dan volgt VALTO met vier uit twee en VEO 
blijft op drie uit drie. Door de winst van Vriendenschaar op Albatros en RWA dat de onderlinge strijd met 
promovendus Juliana wist te winnen, zijn alle ploegen nu van de nul af. Volgende week zaterdag komt het 
onbekende Tjoba uit ’s HeerHendrikskinderen naar De Lier. Zowel VALTO 1 als 2 zullen met hen gaan 
strijden om de punten, waarbij gezien de uitslagen tot nu toe slecht te voorspellen valt wie de punten mag bij 
schrijven. Op dinsdagavond wacht VALTO 1 eerst nog een wedstrijd tegen Vitesse in Barendrecht voor de 2e 
ronde van de Zuidholland Korfbalcup. Geen onbekende tegenstander waar VALTO nog een smetje van vorig 
zaalseizoen mee heeft weg te poetsen. Ook VALTO D1 zal weer aantreden in dit beker toernooi en gaat een 
pittig avondje tegemoet tegen Vitesse D1, wat in de hoofdklasse uitkomt. Een mooie graadmeter om te 
kijken waartoe onze D1 in staat is.  
We hopen u allemaal dinsdagavond te zien in sporthal “de Bongerd” in Barendrecht, waar de wedstrijd van 
VALTO D1 om 18:45 uur zal beginnen. Kom gerust ook dit team aanmoedigen om aansluitend het 
vlaggenschip naar de overwinning te schreeuwen.  
Kunnen we met Lierse trots naar de volgende ronde.  
        Tot dinsdag, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
VALTO 5 - Thor 2         Hoofdsponsor MELIOR 
11 november 2017: Revenge    
Enige weken geleden speelde VALTO 5 haar eerste wedstrijd in de zaal. De tegenstander was een goede 
bekende namelijk Thor 2. Thor had in de laatste veldwedstrijd VALTO 5 een hak gezet en het eerste verlies 
in dit seizoen toegebracht. Nieuw in het team was deze verslaggever, benieuwd hoe het kwam dat Thor kon 
winnen van VALTO. Boekie, ook wel bekend als Marco Boekestijn, gromde een beetje en zei er verder 
weinig over. Het enige wat hij erna kwijt wilde: “Die gasten gaan eraan zaterdag”. HT de legende (sommige 
kennen hem als Mark van Geest) wilde iets meer kwijt over die nederlaag. “We verloren 12-11 van een ploeg 
die zich in ons vast beet en niet meer los liet. Wat niet hielp was dat we op gras speelden, op een 
doordeweekse avond. Vochtig weer, waardoor het nog glad was ook. En niet te vergeten: Marco zakte al 
een halve meter weg in het gras, geen doen met korfballen!” Aldus de Legende HT. Deze analyse van Mark 
kwam overeen met wat ik van de rest hoorde. Het was niet best van VALTO-zijde en erg goed van Thor-
zijde.  
  



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
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Zaterdag 11 november mochten we dan aantreden tegen Thor, de angstgegner van VALTO 5.  
Zoals altijd nam HT het woord in de kleedkamer, voetje tegen de muur, ontspannen houding, grote 
armgebaren, werd er kort terug geblikt op de deceptie van toen. De motivator kreeg het vuur in de ogen van 
het team.  De adrenaline stroomde al nog voor het team de kleedkamer verliet en de zaal betrad!  
Echter na het warm lopen bleek er nog geen scheidsrechter te zijn; tegenstander, publiek en wij werden wat 
onrustig van deze situatie! Toen er uiteindelijk uit VALTO 4 (net klaar met spelen, Thomas bedankt!) een 
scheidsrechter zich meldde kon deze strijd eindelijk beginnen. VALTO begon vlijmscherp aan de wedstrijd 
wat snel resulteerde in een 5-1 voorsprong. Het vak van HT, Boekie, Hellen en Anna combineerde er lustig 
op los. Aan de andere kant speelde Jeroen, Annemieke, Fleur (of was het nou Laura, HT?) en 
ondergetekende een sterke eerste helft. Dat halverwege de eerste helft de scherpte in de schoten afnam 
was te merken in de stand. Thor kon van afstand op twee beentjes makkelijk schieten en kroop dichterbij 
waardoor er een 12-10 ruststand op het scorebord stond.  
In de rust sprak coach D ons toe. Scherper verdedigen, die lui niet uit stilstand laten schieten en gevarieerd 
blijven aanvallen. Niet te vergeten AGRESSIE! De tweede helft begon en opnieuw schoot VALTO uit de 
startblokken. De voorsprong werd vergroot naar 14-10 → 16-12  → 20-13 waarna het verzet gebroken was. 
Ilse, intussen terug van haar werk en op de plek van Fleur gekomen, knalde er meteen wat balletjes in 
waardoor de score nog verder opliep. Een uiteindelijk klinkende 30-16 zege van VALTO 5 bezorgde een 
bevredigend gevoel ten opzichte van de veldwedstrijd. Dan misten we vandaag nog onze toppers Hans, 
Mellanie en Esther. Het belooft een mooi zaalseizoen te worden! 
 
      Groetjes, de debutant van VALTO 5  
 
 
 
 
 
KCR 5 - VALTO 5        Hoofdsponsor: MELIOR 
18 november 2017: It ain’t over till the fat lady sings   
Na onze heerlijke overwinning op Thor mochten we vorige week aantreden tegen KCR. Volgende HT altijd 
een lastige tegenstander. Op dinsdag bespraken we de eerste tactieken omdat de Legende en 
ondergetekende te laat zouden komen in verband met coachen en werken. Zo kwam het dat HT en coach D 
(voor de twijfelaars onder ons, dit is natuurlijk de enige echte vedette van VALTO 5 Dennis Voskamp) mij 
opwachten om 12:15 bij de Vreeloohal om enigszins verlaat te vertrekken. De rest van het team was een 
half uur eerder van huis weggegaan zodat ze de tijd hadden voor de warming up. Aangekomen in 
Ridderkerk bij sporthal de Fakkel betraden wij de arena op het moment dat de arbiter infloot voor het handje 
schudden. Na de laatste aanmoedigingen door te geven begon de wedstrijd en konden HT en ik ons snel 
omkleden om daarna op de bank plaats te nemen.  
De wedstrijd was 5 minuten onderweg en het leek gelijk op te gaan bij een 2-2 stand. De vakken waren 
aardig verdeeld. Boekie stond met Anna, Esther en Frillem (Ja ja de enige echte Frank Willem Poot ook wel 
bekend als Frilhelm), waarbij zij een tegenstander hadden net zo groot als Boek zelf. Andere zijde waren 
Annemieke, Ilse, Hans en Jeroen waarbij Jeroen ouderwets heerste in de paalzone! Dat bewoog KCR om in 
12e minuut te wisselen en lengte in te brengen tegen Jeroen. Hierop volgde een serie mooie duels. Mooie 
duels? Anna S kreeg zware klappen te verduren en gedurende de wedstrijd zag je de verbetenheid 
toenemen om de tegenstander te slopen, die tegenstandster trok echt het bloed onder haar nagels vandaan. 
Maar Anna liet het er niet bij en klapte er bovenop! Helaas kreeg KCR meer vat op de wedstrijd en kon zelfs 
een gaatje slaan richting 9-6. Coach D gaf daarop de opdracht om HT te laten warmlopen. In de rust zette 
de coach uiteen hoe wij KCR alsnog konden pakken!  
Op het moment dat de scheidsrechter floot leek het alsof we waren vergeten dat we aan het spelen waren. 
Binnen een vloek en een zucht stond KCR 11-6 voor. Er werd gewisseld en de Legende kwam in het veld 
voor Frilhelm. De achterstand werd verkleind tot 4 punten. Hierop scoorde KCR weer en het verschil was 
weer 5. Hansu Hansu (u kent hem wel, de ex-voorzitter, baas van Melior, watervlugge speler) was wat 
vermoeid en mocht even uitrusten aan de kant. Met nog 15 minuten op de klok leek de achterstand groot. 
Maar volgens coach D moest het lukken, hij ging zijn status als winnend coach niet verliezen in Ridderkerk!  
VALTO 5 richtte zich op en verkleinde de achterstand naar 4 punten. KCR gaf zich niet gewonnen en deed 
een duit in het zakje. We kwamen terug tot 13-13. Zelfs op voorsprong 13-14, een goed uitgelokte stip en 
Jeroen ging klaar staan. Dit zou de beslissing kunnen zijn, eerste keer twee punten voor! Helaas miste 
Jeroen, waarna KCR er hem wel ingooide aan de andere zijde. 14-14 een bloedstollende laatste 5 minuten 
braken aan.  
Opnieuw een stip voor VALTO en gelukkig wist Boekie hem te verzilveren!! Weer op voorsprong, kon 
VALTO dan toch winnen vandaag? Na de hele wedstrijd op achterstand te hebben gestaan? KCR vond toch 
weer een gaatje bij VALTO: 15-15 was het gevolg.  
  



De Bijblijver, 27 november 2017 14 

 
De laatste minuut brak aan en VALTO wilde toch meer winnen dan KCR, KCR aan de bal en vertraagde het 
spel, HT kon onderscheppen speelde de aanval nog eenmaal aan. Het eerste schot een grote misser van 
ondergetekende, Jeroen die natuurlijk de rebound had, speelde Ilse aan die nog een diepe bal gooide 
perfect op maat naar ondergetekende, schot, GOAL! 15 seconden voor tijd een heerlijke goal. KCR nam de 
bal uit maar kreeg geen tijd meer voor een fatsoenlijk schot! Opnieuw winst voor VALTO 5! Tot het eind zijn 
we er met z’n allen in blijven geloven en hebben ons mentaal uiterst sterk getoond! 
 
      Met vriendelijke groet, maker van de winnende goal. 
 
 
 
 
 
 
VALTO 5 - OZC 3        Hoofdsponsor: MELIOR 
 
25 november 2017: Return of Mel      
Vandaag was dan de dag dat we mochten aantreden tegen OZC. Een week na het schuurfeest van VALTO 
en ook na de afterparty van de afterafterparty bij de Martin Stolze hal. Iedereen ondertussen weer geheel fit 
en gezond. Ook Mel mochten wij weer verwelkomen, zij was afgelopen periode uitgeschakeld met een 
rugblessure maar mocht weer een helftje meedoen!  
OZC is een lastige ploeg als je er niet snel afstand van neemt. Twee kleinere heren die makkelijk schieten 
en rap zijn. Kort samengevat, aldus HT.  
Vandaag moest Jeroen verstek laten gaan, hij kreeg een verrassing van zijn gezin voor z’n verjaardag! Bij 
deze nogmaals gefeliciteerd met je 30e Jan! We kwamen door de afwezigheid van Jeroen tot de volgende 
vakken: HT, Frillem, Mel, Hellen en aan de andere zijde Esther, Ilse, Hans en ondergetekende.  
De eerste helft kon OZC VALTO makkelijk bijbenen, de kansen werden niet afgerond aanvallen lopen wat 
moeizaam. Gelukkig bereikte we de rust met een voorsprong van 8-7 waarbij de kleine heren zich al lieten 
gelden en makkelijk scoorden. Bovendien vierde Mel haar terugkeer met een prachtig schot! 
Coach D had in de rust vooral oog voor ons eigen spel. Als we dat kunnen verbeteren is de winst weer voor 
ons weggelegd. En zo geschiedde. De stand liep iets op richting 12-10 waarna coach D het welletjes vond. 
Middels de grote wisseltruc kwam Boekie in het vak bij Ilse en Ester en Hansu Hansu bij Frilhelm en 
consorten. De omzettingen brachten de wedstrijd weer stevig in handen bij VALTO waarna wij konden 
uitlopen naar een 22-14 overwinning! Hierbij nam Hellen een hele zooi goals voor haar rekening en bijna 
iedereen heeft gescoord.  
Coach D blijft zodoende ongeslagen net als VALTO 5. We mogen concluderen dat we het goed doen, maar 
ook de concurrenten zijn sterk bezig, wedstrijden tegen Erasmus, Weidevogels en Olympia moeten nog 
volgen. Maar met een team bestaande uit mensen met verschillende kwaliteiten moeten wij het elk team 
lastig kunnen maken en voor de overwinning mee kunnen dingen! Volgende week spelen we om 17:00 uit 
tegen Twist. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht van de uitslag en het wedstrijdverloop, want deze 
reporter zal er gewoon weer zijn!  
Fijne week toegewenst en tot volgende keer. 
 
  Met vriendelijk groet, speler met de meeste tegengoals van VALTO 5 afgelopen wedstrijd. 
 
 
 
 
 
VALTO B2 – GKV B1 
Zaterdag speelden we de wedstrijd tegen GKV B1 
Het begin vd wedstrijd waren we aardig aan elkaar gewaagd maar Martijn wist al snel de korf te vinden en 
bracht zijn totaal in de 1e helft op 4 doelpunten. 
Met de rust was het 7-5 voor ons. 
De 2e helft begon VALTO gelijk heel sterk en bouwde hun voorsprong uit. 
GKV was wat uit geblust en pakte nog een paar doelpuntjes . 
Uit eindelijk was de eindstand 12-7. 
Volgende wedstrijd is weer thuis en tegen Olympia B1. 
          Jordi 
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Dijkvogels C1 – VALTO C2 
De Dijkvogels begonnen sterk aan de wedstrijd en zette gelijk druk. Ze hadden twee pogingen tot scoren, 
maar gelukkig wilden die er niet in. Daarna volgden al snel de eerste 2 punten voor VALTO! Voordat VALTO 
de volgende twee punten scoorden, maakte Dijkvogels eerst nog 2-1.  
In de rust stond het 4-5. Beide teams deden niet voor elkaar onder en het was ontzettend spannend. In de 
laatste minuut werd helaas een gelijkmaker door Dijkvogels gemaakt, 7-7. Coach Kevin riep op een gegeven 
moment dat er nog 20 seconden te gaan waren, waarop direct actie werd ondernomen! VALTO scoorde!!!  
Eindstand 7-8.  
 
 
 
 
 
VALTO C4 speelde thuis tegen Nexus C1 uit Schiedam 
Je kon wel zien dat het een C1 was, want ze scoorden makkelijk en ze waren heel snel. 
VALTO verzette zich wel, maar uiteindelijk kon VALTO maar twee keer scoren, door Maaike en Estelle. 
De einduitslag was 2-15. 
Door Tim. 

 Groetjes van Tim 
 
 
 
 
 
VALTO D2 
De Sint en Piet waren bij de wedstrijd van VALTO D2 aanwezig. 
Daar zag hij 10 toppers bezig. 
Het spel ging over en weer . 
Zouden ze weer winnen deze keer. 
De meiden wisten inmiddels wat winnen is . 
Wedstrijden daar voor ging er nog wel eens wat mis. 
Wie er allemaal scoorde weet Sint niet. 
Dat vraagt hij nog eens na bij de korfbalpiet. 
Een jarige was er wel aanwezig . 
En Sint zag die was erg goed bezig . 
Scoren en winnen waren haar wensen. 
Dat was Danique en haar team gelukt voor deze aanwezige mensen. 
Meiden jullie waren allemaal top! 
En zet m volgende week ook weer op. 
 
SUCCES  
          
       Groeten pietje klots 
 
 
 
 
 
VALTO D3 
Deze week gingen we op bezoek in Moordrecht bij IJsselvogels D2, we hoopte na 2 nederlagen tegen 
Korbis weer lekker te gaan winnen.. 
Maar helaas waren we niet zo fel als vorige week en stonden we in de rust 5-2 achter. 
Na wat peptalk in de rust gingen we d’r weer voor, maar het zat er helaas niet in.. 
Eindstand 9-3. 
Dieuwertje, Maartje en Jorn hebben wel mooi gescoord en helaas 2 afgekeurd!! 
Volgende week zijn we vrij maar wel het team van de week gezellig!!! 
 
Willemieke.. super bedankt voor het onverwachte rijden! Top!! 
 
       Groetjes Tess en Hèlen 
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VALTO E2 (zaterdag 18 november) 
Afgelopen zaterdag een spannende wedstrijd tussen VALTO E2 en de meervogels E3. 
Het was een leuke wedstrijd om te zien, al was VALTO toch wat sneller dan de meervogels waardoor zij 
meer aan de bal kwamen. Eerst flinke wat doelpunten  voor VALTO maar de meervogels vochten flink en 
scoorde toch nog 5 punten! Uiteindelijke stand werd 13 - 5 voor VALTO. 
 
Cynthia Mons-Aalberts  
Mama van Déon E 
 
 
 
 
 
 
VALTO F1  
Zaterdagmorgen, 11 uur bij Vreeloo, klaar voor vertrek naar Ondo, de ploeg waar we vorige week in eigen 
huis 0-11 van verloren hadden.. de één heeft er zin in, vol goede moed, klaar voor revanche, de ander is 
ietwat angstig en onzeker. Gelukkig weet onze top coach Mandy iedereen te motiveren en zodra het 
fluitsignaal klinkt, gaan onze kanjers uit De Lier er tegenaan. En hoe! Weliswaar wist Ondo al vrij snel 
voorsprong te creëren, maar, het werd ze dit keer wel heel lastig gemaakt. Verbazing bij coach en spelers 
van Ondo. Want raakte VALTO vorige week van slag als Ondo een doorloop creëerden, dankzij de goede 
trainingen van Mandy en assistent trainers, wisten we er nu wel degelijk raad mee en lukte het Ondo deze 
keer nauwelijks om een doorloop om te zetten in een score. We verdedigden super goed en scoorden ook 
nog een paar punten.  Met rust stond het 6-2. De eindstand werd 15-4. De strafworpen wederom gewonnen 
met 3-4! Absoluut met opgeheven hoofd richting De Lier. We hebben het ze knap lastig gemaakt, daar in de 
Hoek. Bovendien hebben we dit keer zelf ook nog mogen juichen voor een paar punten en misschien 
hebben we nog wel meer en vaker gejuicht voor het knappe doorloop-verdedigings-werk van onze kanjers 
☺. Volgende week vrij en daarna weer verder knallen in de competitie. 
 
       Groetjes van Sara en Caroline  
 
 
 
 
 
 
Sperwers F1 – VALTO F3 
Ze hadden er erg veel zin in. 
De wedstrijd ging goed van start 
Stacey scoorde al in de 1st minuut. 
Al gauw daar op Tim. 
Binnen 10 minuten was het 0-5. 
Ook werd er goed verdedigt, ze zaten lekker in de wedstrijd. 
Voor de rust stond het al 0-15 
En de eindstand was zelfs 4-27 !!! 
Ga zo door VALTO F3 op naar de volgende wedstrijd tegen Nieuwerkerk thuis!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Bijblijver, 27 november 2017 17 

 
  



De Bijblijver, 27 november 2017 18 

 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl




