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Witte wereld 
Vele kinderen zullen beteuterd uit het raam hebben gekeken zondagmorgen, terwijl hun ouders een witte 
wereld hadden beloofd wanneer ze wakker zouden worden. Je moest wel een uitslaper zijn om in die wereld 
wakker te worden, want het sneeuwen kwam pas laat in de ochtend op gang. Maar toen het eenmaal begon, 
ging het los ook! Binnen de kortste keren was de hele wereld bedekt met een dik pak sneeuw. Geweldig 
voor de sneeuwpret, iets minder als je je nog door het verkeer moest bewegen. Een goed excuus om de 
auto te laten staan en eens lekker mee te bouwen aan een sneeuwpop of eens mee te doen met een 
ouderwets potje sneeuwballengooien. 
 
Gelukkig voor ons viel de sneeuw een dag na de competitiewedstrijden, maar toen we met het gezin even 
langs de sporthal liepen bleek dat niet iedereen daar hun handbalwedstrijd kon spelen. Sommige 
tegenstanders waren aangekomen, anderen strandden in de berm en de rest was maar huiswaarts gekeerd. 
En ook bij het nationale voetbal werd de ene na de andere wedstrijd afgekeurd. Dit kan ook bij ons 
gebeuren. En nu het winterweer daar is, is het goed om alvast de informatie te lezen die daarover gaat, want 
de vraag “Wat doen we bij slechte weersomstandigheden?” komt dan altijd weer naar boven. Dus voor alle 
coaches en ouders, lees dit alvast even door: http://ckv-valto.nl/wat-te-doen-bij-slechte-
weersomstandigheden/. 
 
Ook voor de scheidsrechters staat daar, wat te doen als het weer roet in het eten dreigt te gooien. En 
gelukkig ook voor hen, geen slecht weer afgelopen zaterdag. Zij zorgen iedere week dat de nodige 
wedstrijden die wij als club moeten fluiten ook daadwerkelijk gefloten worden. Iedere week doet Peter daar 
keurig verslag van in de Bijblijver, maar het mag nog wel eens extra gezegd. De heren Voskamp en Den 
Hartog mochten zelfs voor de tweede keer naar Friesland. Eén van de leidsmannen kon een keer naar 
VALTO 1 kijken en dat was al even niet gebeurd volgens mij. Maar dan natuurlijk wel in stijl, als 
juryvoorzitter. Het was goed je weer een keer bij het vlaggenschip te zien Cock, ook al is het anders kijken 
dan vanaf de tribune! 
 
Winters weer, betekent ook gezellige tijden. We klagen wat af over wind, regen en sneeuw, maar 
tegelijkertijd maken we er ook een feestje van. Voor je het weet is het Kerst en volgt daarna de 
jeugdsportmarathon (waar ook korfbal weer een onderdeel van is), de Korfbal Challenge, de VALTO-a-gogo 
pubquiz (29 december) en niet te vergeten de nieuwjaarsreceptie (1 januari) met als slot van de 
Kerstvakantie de Korfbalstars Clinics. Genoeg op het programma dus. 
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En daarna weer allemaal aan de Fit&Fun om de nodige kilootjes er weer vanaf te krijgen. Of pro-actief 
handelen, niet zoveel oliebollen snoepen en nu al starten met Fit&Fun (iedere maandag van 19.00 - 20.00). 
 
Tot zover de witte wereld, op naar de Nederlandse … hoewel, ze beloven nog een dagje. We gaan het zien. 
Fijne week, doe voorzichtig! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Zaterdag 16 december 2017 
20:00 Fortis 1 - VALTO 1 Robert van Heiningen Baskensburg Hal 1 
18:30 Fortis 2 - VALTO 2 Peter de Bruijn Baskensburg Hal 1 
17:20 VALTO 3 - Dijkvogels 2  Vreeloo Hal 1 
20:45 Meervogels 5 - VALTO 4 Rob Knuist De Veur Veld 1 
16:10 VALTO 5 - Olympia (S) 3  Vreeloo Hal 1 
15:30 Twist 6 - VALTO 6  Westwijk Hal 2 
16:25 VALTO 7 - Olympia (S) 5 Steven Vijverberg Vreeloo Hal 2 
15:00 't Capproen 3 - VALTO 8 Michael Hartensveld De Eendraght Veld 1 
14:45 Fortuna A2 - VALTO A1 Rob Wielinga Fortuna-hal Veld 1 
15:00 VALTO A2 - OZC A1  Vreeloo Hal 1 
15:15 VALTO A3 - RWA A2 Kees Verkade Vreeloo Hal 2 
13:00 VALTO B1 - IJsselvogels B1  Vreeloo Hal 1 
14:00 VALTO B2 - Maassluis B2 Laurens van der Meer Vreeloo Hal 1 
12:15 VALTO C1 - Refleks C1 Ricardo van den Akker Vreeloo Hal 2 
11:15 VALTO C2 - DES (D) C1 Willem-Jan Meijer Vreeloo Hal 2 
10:00 Phoenix C1 - VALTO C3  Oosterpoort veld 1 
14:15 VALTO C4 - Olympia (S) C3 Ilse Korteland Vreeloo Hal 2 
12:10 IJsselvogels D1 - VALTO D1 Bas de Bruin Zuidplas Veld 1 
14:00 DES (D) D1 - VALTO D2  De Hoornbloem Veld 1 
13:15 VALTO D3 - ODO D3 Ruud Stolze Vreeloo Hal 2 
11:45 Avanti (P) D5 - VALTO D4  De Viergang Veld 2 
09:15 Twist D2 - VALTO D5  Westwijk Hal 1 
12:00 VALTO E1 - Korbis E1 Esther de Jong Vreeloo Hal 1 
11:00 VALTO E2 - KCC E2 Bas Ridder Vreeloo Hal 1 
12:00 VALTO E3 - ALO E3 Ruben Hoogerbrugge Vreeloo Hal 1 
12:00 VALTO E4 - Dijkvogels E2 Myrte Sevinga Vreeloo Hal 1 4korfbal 1 
11:00 VALTO F1 - Fortuna F1 Jan Pieter Vermeer Vreeloo Hal 1 
11:00 VALTO F2 - Excelsior (D) F1 Laura van der Eijk Vreeloo Hal 1 4korfbal 1 
10:00 VALTO F3 - WION F1 Luca Hagemans Vreeloo Hal 1 
10:00 VALTO F4 - Avanti (P) F3 Wouter Dijkstra Vreeloo Hal 1 
 
 
 
Opstellingen 16 december 2017 
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg  
 
VALTO 3 – aanwezig 16.45 uur  
Heren: Rob, Roland, Laurens, Kees, Niels L en Niels K     
Dames: Laura, Sharon, Petra, Lisa en Denise 
      
VALTO 4 – vertrek 19.30 uur  
Heren: Steven, Michael, Twan, Ruben, res: Martijn 
Dames: Esmée, Manon, Rosalie, Petra, res: Sheila  
     
VALTO 5 – aanwezig 15.30 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna 
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VALTO 6 – vertrek 14.15 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne  
     
VALTO 7 – aanwezig 15.45 uur 
Heren: Rinze, Ruud, Wouter, Jelle en Bo 
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie   
     
VALTO 8 – vertrek 13.45 uur 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Bart en Marco 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Rosanne, res: Marja J      
      
 
 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 2018 
Het nieuwe jaar is alweer in zicht en dus tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Dit keer wederom op 1 januari om 
19.00 uur. Je kunt de beste wensen overbrengen aan je clubgenoten en ook dit keer weer een terugblik op 
het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, hoe zat dat ook al weer en o ja, dat hebben we ook nog 
gedaan! Het is tijd voor: 

 

HET GROTE CKV VALTO BIJBLIJVER 
JAAROVERZICHT 

 
Inclusief de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz 

 
 
Denk jij alles van VALTO in 2017 te weten? Kijk voor de zekerheid de Bijblijvers van het afgelopen jaar nog 
maar eens terug en lees je in :-) 
 
Ik reken op je komst! 
      Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 9 december 
VALTO 1 - Vriendenschaar (H) 1 16 - 17 
VALTO 2 - Vriendenschaar (H) 2 19 - 13 
Weidevogels 3 - VALTO 3 16 - 19 
VALTO 4 - ODO 4 29 - 14 
Erasmus 2 - VALTO 5 17 - 16 
VALTO 6 - Avanti (P) 9 13 - 12 
ZKV (Zu) 3 - VALTO 7 7 - 24 
VALTO 8 - Nieuwerkerk 9 8 - 7 
VALTO A1 - KCC/SO natural A1 16 - 26 
Weidevogels A2 - VALTO A2 13 - 13 
ODO A2 - VALTO A3 10 - 9 
Merwede/ B1 - VALTO B1 15 - 13 
Fortuna B3 - VALTO B2 9 - 4 
VALTO B3 - HKVEibernest B2 4 - 11 
Fortuna C2 - VALTO C1 7 - 11 

VEO C2 - VALTO C2 0 - 11 
VALTO C3 - De Meervogels C2 3 - 7 
Fortuna C5 - VALTO C4 11 - 10 
VALTO D1 - RWA D1 12 - 6 
VALTO D2 - ODO D1 2 - 6 
VALTO D3 - Dubbel Zes D1 2 - 5 
ODO D2 - VALTO D4 6 - 4 
VALTO D5 - Phoenix D3 7 - 6 
Fortuna E4 - VALTO E1 8 - 8 
VALTO E2 - Weidevogels E2 8 - 12 
Die Haghe E3 - VALTO E3 3 - 7 
Trekvogels E1 - VALTO E4 8 - 5 
KCR F1 - VALTO F1 6 - 6 
Phoenix F2 - VALTO F2 14 - 3 

ONDO (G) F5 - VALTO F4 1 - 19 
 
  



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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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde thuis tegen Vriendenschaar 1. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen vier punten, 
waarbij Vriendenschaar wel een wedstrijd meer gespeeld had. De eerste helft van VALTO was niet goed genoeg. Er 
werd door Vriendenschaar goed verdedigd en daar had het eerste moeite mee en wist moeizaam tot scoren te komen. 
Hierdoor liep VALTO achter de feiten aan. In de tweede helft knokte ze zich langszij en wist twee keer op gelijke hoogte 
komen. Helaas viel in de laatste minuut de 16-17 door de mand en in de resterende halve minuut kreeg VALTO nog een 
grote kans op de gelijkmaker, maar die werd gemist. Helaas wederom een verliespartij. A.s. zaterdag staat de zware 
uitwedstrijd tegen één van de koplopers op het programma: Fortis 1. 
VALTO 2 speelde thuis tegen Vriendenschaar 2. Vriendenschaar wist pas één punt te halen, maar deed dat wel tegen 
de koploper. VALTO daarentegen wist al vijf punten te halen. Op papier moest dit dus een te kloppen tegenstander zijn. 
Het tweede zette een degelijke pot neer en was inderdaad beter dan de tegenstander. Er werd gewonnen met 19-13. 
A.s. zaterdag mag ook het tweede naar Fortis, en die hebben met acht punten net een puntje meer dan VALTO. Mocht 
er gewonnen worden, doet het tweede dus heel goede zaken om bovenin mee te blijven draaien. 
VALTO 3 speelde uit tegen Weidevogels 3. Voorafgaand aan de wedstrijd had Weidevogels (2e plek) één punt meer 
dan VALTO (3e plek). Een jong gedreven team (Weidevogels) tegen een geroutineerd VALTO 3. Dat bleek ook wel in de 
1e helft, want VALTO had moeite om het tempo bij te houden. Met rust een 12-9 achterstand. In de tweede helft werd er 
tactischer gespeeld en kon het derde de wedstrijd knap omdraaien. Uiteindelijk werden de twee punten binnen gehaald 
met een 16-19 overwinning. A.s. zaterdag komt Dijkvogels 2 op bezoek, die nog geen punt wist te halen. 
VALTO 4 speelde thuis tegen ODO 4. Op het veld werd er nog tegen deze ploeg gelijkgespeeld, maar nu liet VALTO 
geen spaan heel van ODO. Met een weergaloze 1e helft werd er al een monsterscore neergezet, 19-8. In de tweede 
helft stagneerde het een beetje, maar het werd nog altijd een ruime overwinning: 29-14. A.s. zaterdag speelt het vierde 
uit tegen Meervogels 5. Deze ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld dan VALTO en heeft wel één punt meer. Een 
belangrijke wedstrijd, want bij winst weet het vierde aan te haken bij de koppositie. 
VALTO 5 speelde uit tegen Erasmus 2. Buiten werd er ook tegen dit team gespeeld en toen werd er met 20-16 
gewonnen. Maar met een studententeam weet je nooit in welke opstelling ze spelen en hoe de status van de spelers is. 
Dit keer ging Erasmus sterk van start en keek het vijfde in de rust tegen een achterstand van zes doelpunten aan. In de 
tweede helft kwam het vijfde sterk terug, maar het was net niet genoeg om er nog een puntje uit te slepen, 17-16. 
Hiermee is het vijfde de koppositie kwijt aan Weidevogels. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Olympia 3. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Avanti 9. Beide ploegen wisten nog geen punten te halen, dus de winnaar zou de eerste 
punten kunnen bijschrijven. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij VALTO met één doelpunt meer dan Avanti net 
aan de goede kant van de score bleef: 13-12, en dus van de hatelijke nul af is. A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen 
Twist 6. 
VALTO 7 speelde uit tegen ZKV 3. Het zevende draait bovenin mee en ZKV had nog geen punten gehaald, dus de 
verwachtingen waren hoog gespannen. En terecht, want VALTO had totaal geen moeite met ZKV en wist dit ook in de 
stand tot uiting te laten komen. Uiteindelijk werd het 7-24. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen Olympia 5. 
VALTO 8 speelde thuis tegen Nieuwerkerk 9. Het achtste wist tot nu toe alle drie de wedstrijden te winnen en de 
tegenstander had nog geen punt gehaald, maar had ook pas één wedstrijd gespeeld. Lastig in te schatten dus wat de 
tegenstander zou brengen. Het werd een spannende wedstrijd, waarbij beide ploegen maar moeilijk tot scoren kwamen. 
Uiteindelijk wist het achtste er wel een nipte overwinning uit te slepen: 8-7. 
VALTO A1 speelde thuis tegen één van de betere ploegen uit de poule: KCC A1. Dat bleek ook wel in de wedstrijd, want 
VALTO had het moeilijk met de verdedigende druk en moest er erg hard voor werken, terwijl KCC makkelijk tot scoren 
kwam. Halverwege de eerste helft wist de A1 nog één keer knap op gelijke hoogte te komen, 7-7, maar daarna was de 
koek op. Via een ruststand van 8-14 werd het uiteindelijk 16-26. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Fortuna A2. Deze 
ploeg wist ook pas één keer te winnen en staat dus op gelijke hoogte met de A1. 
VALTO A2 speelde uit tegen Weidevogels A2. Op het veld werd er ook al tegen dit team gespeeld en toen wist VALTO 
te winnen, maar was het zeker geen makkelijke wedstrijd. Dit keer ging Weidevogels voortvarend van start en moest de 
A2 in de achtervolging. Dit lukte en met rust stond het weer gelijk, 6-6. In de tweede helft was VALTO de betere ploeg, 
maar werd de wedstrijd uiteindelijk niet goed genoeg uitgespeeld en doordat de scheidsrechter een heel lange laatste 
minuut liet spelen, werd het in de laatste seconde alsnog een gelijkspel, 13-13. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen 
OZC A1. 
VALTO A3 speelde uit tegen ODO A2. Deze ploegen waren elkaar al tegen gekomen in de eerste wedstrijd in de zaal en 
toen werd het 8-13 voor ODO, maar de score was toen zeker geen weerspiegeling van de wedstrijd, want er waren toen 
wel degelijk kansen voor VALTO. Dit keer ging de wedstrijd ook qua stand gelijk op, maar was het toch weer ODO die er 
met de winst vandoor ging, 10-9. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen RWA A2. Deze ploeg wist net als VALTO nog 
geen punten te halen, dus hier liggen kansen voor de eerste punten!! 
VALTO B1 speelde uit tegen Merwede B1. Een belangrijke wedstrijd in de strijd om de koppositie. VALTO wist alle 
wedstrijden nog te winnen en Merwede had alleen verloren van de andere koploper Maassluis B1. In het begin ging de 
wedstrijd gelijk op, maar richting de rust wist Merwede een gaatje te slaan, 8-4. In de tweede helft knokte de B1 zich 
knap terug, maar wist net niet aan te haken. Einduitslag: 15-13. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen IJsselvogels B1. 
Deze ploeg wist ook alleen van de koplopers Maassluis en Merwede te verliezen, dus moet zeker niet onderschat 
worden. 
VALTO B2 speelde uit tegen Fortuna B3. Voorafgaand aan de wedstrijd had VALTO twee punten meer dan Fortuna, 
maar die had wel een wedstrijd minder gespeeld en verloor twee wedstrijden van de koplopers, dus dat was zeker geen 
garantie voor een overwinning. En dat bleek ook wel, want Fortuna was de betere ploeg. Met name in het scoren, want 
VALTO wist maar vier keer te scoren en dat is meest niet genoeg voor een overwinning. Uiteindelijk werd het 9-4. A.s. 
zaterdag speelt de B2 thuis tegen één van de koplopers Maassluis B2. 
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VALTO B3 speelde thuis tegen koploper HKV/OE B2. Helaas lukte het de B3 niet om te stunten tegen de koploper en er 
werd met 4-11 verloren. A.s. zaterdag staat Twist B2 op het programma en die staan ook bovenin, met pas één 
verlieswedstrijd. Ook dit zal dus geen makkelijke wedstrijd worden. De B3 speelt dan thuis.   
VALTO C1 speelde uit en tegen mede-koploper Fortuna C2. Beide hadden als enige ploegen in deze poule nog geen 
punten laten liggen. Fortuna gaf prima tegenstand maar VALTO was de sterkere ploeg en heeft de hele wedstrijd op 
voorsprong gestaan. Uiteindelijk werd er een 7-11 overwinning geboekt. Hiermee is de C1 nu alleen koploper in de 
poule. Aanstaande zaterdag komt Refleks C1 op bezoek. Zij staan nog puntloos onderaan. Wellicht een mooie wedstrijd 
om aan het doelsaldo te werken en de kansen goed af te maken. 
VALTO C2 ging naar Voorburg om VEO C2 te treffen. VEO stond nog puntloos onderaan en dat bleven ze na zaterdag 
ook. VALTO had geen enkele moeite met deze ploeg en daardoor werd het soms een beetje een saaie wedstrijd om 
naar te kijken. Maar voor de C2 een mooie tegenstander om het getrainde op te oefenen wat ook steeds beter lukte. De 
verdediging wist netjes de 0 te houden, er werd met 0-11 gewonnen. Komende zaterdag komt DES C1 op bezoek. Een 
bekende tegenstander van het veld waar toen eenmaal van gewonnen en eenmaal van verloren werd. Alles zou dus 
mogelijk moeten zijn! 
VALTO C3 trof dezelfde tegenstander als vorige week: Meervogels C2. Werd vorige week nog nipt gewonnen van deze 
ploeg, deze keer was Meervogels de sterkere ploeg en werd er met 3-7 verloren. Volgende week gaan jullie op bezoek 
bij Phoenix C1, een tegenstander die net als jullie bovenin meedraait in de poule. 
VALTO C4 ging naar Delft om tegen Fortuna C5 te spelen. Op het veld werd hier gelijk van gespeeld en nipt van 
verloren. Dit keer wilde de C2 graag winnen! Na een voortvarende start liet VALTO het de rest van de 1e helft volledig 
liggen waardoor er met 8-3 gerust werd. In de tweede helft kwam VALTO terug tot 8-10 om in de aller-aller-laatste 
seconde te verliezen met 11-10. Een gelijkspel had hier leuker en meer verdiend geweest, maar helaas! Komende 
zaterdag komt Olympia op bezoek die bovenin de poule meedraait. 
VALTO D1 is 'still going strong'! Afgelopen zaterdag werd RWA D1 aan de zegekar gehangen! De D1 wist 12 keer de 
korf te vinden en RWA maar 6 keer. Komende zaterdag staat IJsselvogels D1 op het programma. Zij zitten VALTO op de 
hielen in deze poule. De enige verliespunten die IJsselvogels haalde was tegen KOAG waar VALTO weer nipt van wist 
te winnen. Het wordt zaterdag dus een kwestie van fel starten en een goede wedstrijd neer te zetten om de hete adem 
van IJsselvogels voorlopig niet meer te hoeven voelen. 
VALTO D2 speelde een goede wedstrijd tegen titelkandidaat ODO D1 waar op het veld als tweemaal flink van verloren 
werd. VALTO kwam op voorsprong en kon tot ver in de tweede helft bijblijven. Toen trok ODO het gas open en werd er 
alsnog met 2-6 verloren. Jammer, aan jullie inzet lag het niet! Komende zaterdag spelen jullie tegen DES, de 
hekkensluiter in de poule. Punten moeten hier dus zeker mogelijk zijn! 
VALTO D3 kreeg Dubbel Zes D1 op bezoek. Zij draaien net als VALTO onderin de poule mee. Er werd dus gehoopt op 
punten. Maar ook deze week wilde het allemaal niet lukken bij de D3. Er werden te weinig kansen gecreëerd waardoor 
er te weinig doelpunten vielen aan Lierse zijde. Er werd met 2-5 verloren. Komende zaterdag komt ODO D3 op bezoek 
die tot nu toe alleen nog van de koploper hebben verloren.  
VALTO D4 ging op bezoek bij ODO D2 in Maasland. Aan de uitslag te zien ging het aardig gelijk op maar wisten de 
Maaslanders aan het langste eind te trekken door met 6-4 te winnen. Zaterdag a.s. spelen jullie tegen Avanti D5 die net 
als jullie twee punten uit 4 wedstrijden hebben gehaald. Dit zou dus zomaar een spannende wedstrijd kunnen worden! 
VALTO D5 verdient dezelfde spreuk als onze D1: still going strong! Want ook deze kanjers hebben al 8 punten uit 4 
wedstrijden door afgelopen zaterdag nipt van Phoenix D3 te winnen. Met een minimaal verschil van 1 doelpunt werd het 
7-6 in het voordeel van VALTO. Aanstaande zaterdag staat de kraker tegen Twist D2 op het programma, de nummer 2 
uit de poule.  
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Het ging gelijk op en het eindigde ook in een gelijkspel 8-8. Goed 
gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Korbis E1. Succes! 
VALTO E2 speelde tegen Weidevogels E2. Het was een tegenstander van formaat. Al snel kwam de E2 op een 
achterstand, waardoor de hele wedstrijd de achtervolging moest worden ingezet. Iedere keer als de E2 gelijk kwam, 
scoorde Weidevolgels weer. Uiteindelijk helaas verloren met 8-12. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen KCC. 
Succes! 
VALTO E3 moest op bezoek bij Die Haghe. Onze E3 bleek al snel de betere partij, alleen gingen jullie wat mee in het 
langzame tempo van de tegenstander. Gelukkig kwamen jullie op voorsprong en gaven jullie deze niet meer uit handen. 
Er werd gewonnen met 3-7. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen ALO. Zet ‘m op! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Trekvogels. Helaas wisten jullie niet te winnen van deze tegenstander. De 
eindstand was 8-5 in het voordeel van de tegenstander. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe kans, dan spelen jullie 
thuis tegen Dijkvogels. Succes! 
VALTO F1 zit in een erg lastige poule, maar jullie hebben afgelopen zaterdag jullie eerste punt behaald! Super goed! Al 
hadden jullie ook echt de twee punten verdiend dit keer! Jullie kwamen eerst achter maar hebben terug geknokt en er 
een gelijkspel uitgesleept: 6-6! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Fortuna! Zet ‘m op! 
VALTO F2 stond afgelopen zaterdag wat slaperig in het veld tegen een heel fel Phoenix. De tegenstander kon erg 
makkelijk schieten. Zelf hadden jullie hier meer moeite mee. Er werd helaas verloren. Aanstaande zaterdag spelen jullie 
thuis tegen Excelsior. Succes! 
VALTO F3 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen WION. Kom op! 
VALTO F4 speelde afgelopen zaterdag uit tegen ONDO. Jullie speelde een hele goede wedstrijd. Verdedigend wisten 
jullie goed alle ballen er uit te halen zelfs toen hun met een Superspeler mochten spelen. Aanvallend speelde jullie ook 
heel goed, er werd goed overgespeeld en dat resulteerde in een hoop doelpunten. De wedstrijd werd gewonnen met 1-
19. Jullie kunnen trots zijn op jezelf! Volgende week spelen jullie om 10 uur thuis tegen Avanti! Zet ‘m op! 
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Nieuws van de Technische Commissie 
 
 
Afgelopen weekend.. 
VALTO 1 verloor vorige week de thuiswedstrijd tegen Tjoba met 26-28 
en kreeg dit weekend Vriendenschaar (H) op bezoek. De verdediging 
stond als een huis aan Lierse kant, maar de doelpuntenmachine stokte. Helaas bleek Vriendenschaar (H) 
zuiverder te zijn en wonnen zij zo, in de laatste minuut, met 16-17. VALTO 2 kwam vorige week tegen Tjoba 
goed in de wedstrijd en won met 21-13 en dit keer kwam het 2e van Vriendenschaar naar De Lier toe. Ook 
deze ploeg werd verslagen met 19-13. VALTO A1 verloor helaas vorige week van Tempo met 17-21 en dit 
weekend kwam het sterke KCC op bezoek. De A1 kon de 1e helft goed mee maar uiteindelijk werd de druk 
van KCC te groot, er werd met 16-26 verloren. 
 
 
Scorebord hal 2 - update 
Helaas is het afgelopen weekend niet gelukt door de leverancier van Optisport om het scorebord in hal 2 te 
repararen. De verwachting is nu dat dit komend weekende gebeurd zodat alle verenigingen waaronder wij er 
weer gebruik van kunnen maken. Zowel vanuit het Bestuur als TC houden we de situatie in de gaten en 
zitten er bovenop, dus heb nog even geduld het einde is in zicht!  
 
 
Vloer hal 2 
De afgelopen weken lijkt de vloer in hal 2 vies / glad te zijn en dat kan voor een korfbaltraining of wedstrijd 
gevaarlijk worden. Merk je dat dit het geval is? Mail dan naar tc@ckv-valto.nl om dit kenbaar te maken en 
geef het bij voorkeur ook aan bij het personeel in de zaal!  
 
Weetje van de week 
Een experiment wat wellicht erg goed bevalt maar wellicht ook wel niet: het weetje van de week! Leuk 
algemeen korfbal nieuws in het algemeen of misschien wel VALTO gerelateerd. Dit weekend een aantal 
dingen die ik uit wil lichten: de winst van VALTO 4 met maar liefst 29(!) - 14 van ODO 4 en de clinic van 
Korfbalstars op 5 januari. Meer info over het laatste is te vinden op de website en onze social media!  
 
 
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!  
 
 
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 of van Bart 
Versteegen.  
 
 
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   
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Op VALTO 4 was niet ingetekend. 
 
Wedstrijdsport bij VALTO 
Cock nam de wedstrijd voor zijn rekening. Ik heb gehoord dat VALTO 4 een dikke overwinning heeft 
behaald. 
 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 

• Jan floot Die Haghe B1 tegen Avanti B1 en meldt dat het goed ging en in een rustige wedstrijd 27-23 
is geworden. 

• Rick en Alex gingen naar SCO (wederom in het Noorden). Uit het wedstrijdverslag blijkt hoe 
spannend het is geweest “In de bloedstollende, rumoerige hectiek werden de laatste patronen 
uitgezet. Een uiterst getergde Britt Rottink werd strak door de teruggewisselde Iris Hulzebosch 
aangespeeld en met een verre, hoge afstander schoot Britt onder stevige druk van Marleen 
Ruitenbeek op 20 seconden voor het eindsignaal 29-28 door de mand.”  
http://www.kvsco.nl/nieuws/SCO-verovert-de-punten-na-bloedstollende-wedstrijd 
Rick meldt verder dat het een degelijk gefloten wedstrijd was. 
En voor de echte korfbalfreaks: https://youtu.be/n7gy3uahn1c?t=36m20s  

• Ruben K werd op dezelfde tijd aangewezen terwijl die ook speelt in VALTO 4. De bond vindt dit een 
probleem van de scheidsrechter maar ik vind het niet handig en je legt het probleem dan toch 
feitelijkneer bij de thuisspelende club (in dit geval KVS) die toch maar weer een scheids moet zien te 
vinden.  

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
   Scheidsrechter Gastheer 
11:15 VALTO C2 DES C1  (Pleun Poot) 
12:15 VALTO C1 Refleks C1  (Pleun Poot) 
13:00 VALTO B1 IJsselvogels B1  (Pleun Poot) 
15:00 VALTO A2 OZC A1  (Jeanette Ris) 
16:10 VALTO 5 Olympia 3  (Jeanette Ris) 
17:20 KVS / Maritiem 2 PKC / SWKGroep 4 Jan Korteland  
17:20 VALTO 3 Dijkvogels 2  (Jeanette Ris) 
17:40 VIOS 1 Scheldevogels 1 Cock Matthijsse  
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
      Gastheercoördinator Peter 
 
 
 
Speler 
Een enthousiaste speler uit Goes 
ging elke zaterdag op tijd van ‘hoes’. 
Hij speelde zijn partijtje, 
deed nog een karweitje, 
en  ging pas thuis onder de douche. 
To Val 
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De clinic in De Lier wordt gegeven door Daan Preuninger & Sanne Alsem (beide uitkomend voor 
Fortuna/Delta Logistiek 1 en (jeugd)international) en Roos van Groen (uitkomend voor DVO/Accountor). 
Inmiddels is de ochtendgroep (E en D's) in De Lier al helemaal vol!  Er zijn nog zo'n 25 plaatsen in de 
middaggroep (voor de C en B’s). 	
Alle E's en D's die zich nu nog aanmelden zijn natuurlijk van harte welkom, maar je wordt dan wel ingedeeld 
in de middaggroep. 
	

www.korfbalstars.nl 
 
 
 
 
AED/reanimatiecursus bij VALTO op woensdag 13 december 
van 19.30 – 22.00 uur (NOG 3 PLAATSEN 
BESCHIKBAAR) 
In navolging van voetbalvereniging Lyra, organiseert dit seizoen 
korfbalvereniging VALTO een AED/reanimatiecursus. Er zijn 
deze avond nog 3 plaatsen beschikbaar. Is de avond vol, dan 
kun je ook in maart komen. Meer informatie daarover volgt begin 
2018. 
 
Alle leden van Lierse sportclubs zijn welkom, aantal 
plaatsen is beperkt. 
 
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de 
thuissituatie. Het is van belang dat u weet hoe je moet handelen wanneer iemand in jouw naaste omgeving, 
bijvoorbeeld je partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, een hartstilstand krijgt. Door 
een reanimatiecursus te volgen, kun je de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot je zijn of haar 
overlevingskans en hoef je niet hulpeloos toe te kijken? 
 
Wanneer je reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere 
overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. 
Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%. 
 
Op steeds meer plaatsen verschijnen AED’s, zo ook bij ons op de sportclub. Het is dus enorm handig om te 
weten hoe zo’n apparaat werkt, in combinatie met reanimatie. 
 
Daar je na afloop een certificaat ontvangt, graag op de website je naam, voorletters en geboortedatum 
vermelden. Deze AED cursus wordt gehouden in de kantine van korfbalvereniging VALTO op sportpark De 
Zweth, Veilingweg 18. Datum en tijd zijn woensdag 13 december van 19.30 – 22:00 uur. Vanaf 19.00 
uur staat de koffie klaar. 
     Ga snel naar http://ckv-valto.nl/aed en meld je aan. 
  



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
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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 

van de week 
Speler 
VALTO 1 of 
A1 

Filmen Speaker 

06-01-2018 16.40uur VALTO 1 – Albatros 1 D5 Naomi Wie o wie 
meldt 
zich? 

Wie o wie 
meldt zich? 

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

D1 Mees   

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

27-01-2018 13.20uur VALTO A1 –DHaghe A1 kangoeroes Lisa/Myrte/ 
Vera 

  

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

 
Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ineke Vreugdenhil, Irma Koornneef, Janine Krapels 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
Waar VALTO 2 blijft winnen, loopt VALTO 1 meer averij op    Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In het Sinterklaas weekend vorige week hadden de selectie teams het onverwacht lastig tegen hun 
tegenstanders. Alleen VALTO 2 wist toen de punten in De Lier te houden met een ruime overwinning op het 
Zeeuwse Tjoba 2. De junioren en het vlaggenschip moesten echter toch wel onverwacht de punten aan de 
tegenstander laten. Deze week speelden de selectie teams wederom allemaal thuis. VALTO A1 kon geen 
potten breken tegen KCC/SoNatural A1, de nummer twee uit de poule. De wedstrijd werd met een 16-26 
nederlaag afgesloten, waarmee onze junioren nu samen met Fortuna A2 en Albatros A1 de laatste plaats 
bezetten.  
VALTO 2 heeft zich, na de nipt verloren wedstrijd tegen VEO 2, vorige week prima hersteld. Deze week 
kwam de selectie van KV Vriendenschaar uit Hardinxveld naar De Lier om VALTO punten afhandig te 
maken. 
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De reserve teams mochten het spits afbijten in dit treffen. De gasten hebben tot nu toe een moeilijk seizoen 
en staan met één punt samen met Tjoba 2 onderaan in de lijst. VALTO 2 was met de winst van vorige week 
een plaatsje gestegen en kon vandaag weer goede zaken doen bij winst. Na het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter De Graaf werd de jacht op de openingstreffer ingezet. Ron was vanaf het begin scherp en 
zette VALTO meteen op een 2-0 voorsprong. Ook het tweede aanval vak wist al snel de korf te vinden met 
een doorbraak van Pieter. Hierna zouden beide ploegen om en om scoren tot de 6-3 tussenstand 
halverwege de 1e helft. Nikki zorgde met haar schot voor het eerste verschil van vier, maar de gasten bleven 
aan het elastiek hangen. Na de doelpunten van Ruben, Ron en Pieter stond het vijf minuten voor rust 10-5, 
maar Vriendenschaar zou nog een keer aanzetten voor de rust. Met twee doorbraken was het ineens weer 
10-7 en leken de gasten voor de rust weer de aansluiting te willen krijgen. Ron en Lisanne B zorgden er 
echter voor dat het verschil op vier bleef tot de 12-8 ruststand. 
Vriendenschaar kwam gedreven uit de kleedkamer, maar wist hun kansen niet af te ronden. Ook VALTO 
moest even zoeken naar de juiste kansen, maar vond deze na drie minuten als eerste en wist de 
voorsprong, met treffers van Nikki en Ron verder uit te bouwen naar 14-8. Met om en om scoren werd 
halverwege de tweede helft de voorsprong van zes in stand gehouden door doelpunten van Lisanne B en 
Ron. Hugo besloot Sanne het veld in te sturen op de plaats van Lisanne O. Zij mocht echter al snel gaan 
verdedigen, want Vriendenschaar wist nu tweemaal de korf te vinden. Met nog tien minuten op de klok werd 
ook Kevin het veld in gestuurd op de plaats van Floris om de controle op de wedstrijd weer vaster in de hand 
te krijgen. Met twee snelle doelpunten wist Ron het verschil weer terug op zes te zetten, waarna het toch 
even zou duren voor er weer gescoord zou worden. Beide teams misten in hun aanvalsdrift toch wel veel 
kansen te creëren, maar maakten het zichzelf heel lastig door het haastige spel. De VALTO verdediging 
hield het intussen gelukkig dicht, zodat Ruben de stand op 19-12 kon zetten toen de klok al was stil gezet. 
Scheidsrechter de Graaf had echter nog wat tijd op zijn klokje staan, waardoor de gasten ook nog tijd kregen 
voor een aanval. Zij zette de uiteindelijke eindstand op het bord door een toegekende strafworp te 
verzilveren. Er werd dus 19-13 op de wedstrijd formulieren gezet, waarmee VALTO 2 zich op de derde 
plaats nestelt achter Fortis en Albatros. Volgende week is de nummer twee Fortis de tegenstander in “de 
Baskenburg” in Vlissingen. Deze wedstrijd start om 18:30 uur en hopelijk reizen er nog wat Lierse supporters 
achter onze selectie aan.  
Aan het keurkorps van Marrien om dit voorbeeld te volgen. Vorige week werd er in het begin van de 
wedstrijd te veel ruimte gegeven aan topscoorder Dirk Jan Westmaas. Het was dus zaak om vandaag vanaf 
het begin strak te verdedigen en de eerste aanvallen zorgvuldig op te zetten. Het vlaggenschip van KV 
Vriendenschaar wordt getraind door oud ODO coach Patrick Bezemer en hij had duidelijk een plan gesmeed 
om VALTO uit hun spel te halen. Marrien had wel een verrassing van hem in petto door het vak met Frank 
naar de eerste verdediging te sturen. Dit had echter geen uitwerking, want het eerste aanvalvak met 
Laurens, Mees, Judith en Zané wisten vijf minuten de korf niet te vinden. De gasten uit Hardinxveld namen 
direct een 0-3 voorsprong voor Frank voor VALTO pas in de achtste minuut de score opende. Even later zou 
Judith, na het doelpunt van de gasten, het verschil weer terug op twee zetten, maar toch wist 
Vriendenschaar het verschil te verdubbelen naar 2-6 na tien minuten spelen. De heren uit Hardinxveld 
schoten met scherp vanavond en verdedigend wisten de gasten de VALTO aanvallen goed te verstoren. Na 
elf minuten scoorde Mees ons derde doelpunt, wat we niet gewend zijn van ons vlaggenschip. Aan de 
andere kant werd een aanval in de ogen van scheidsrechter de Groot met een overtreding gestopt en werd 
het verschil weer vier met de afgeronde strafworp. In de volgende aanval kreeg ook VALTO een strafworp 
mee en niet veel later was Frank ook met zijn schot trefzeker. Hierop liet het Lierse publiek zich weer flink 
horen, wat resulteerde in de aansluitingstreffer van Judith uit een vrije bal. Het verschil werd echter weer 
snel hersteld, maar ook VALTO leek nu beter in de wedstrijd te komen. Bart schoot met nog veertig 
seconden op de klok de 7-8 binnen, maar de ruststand werd toch 7-9 door de gasten binnen geschoten met 
een kort kansje onder de korf. 
Marrien had weer heel wat te bespreken in de kleedkamer, want welke coach zou er wel tevreden zijn met 
maar zeven doelpunten na 25 minuten spelen. Het moest duidelijk beter in het tweede deel, maar VALTO 
kwam ook in het tweede deel niet onder het juk van Vriendenschaar vandaan. De gasten gingen verder waar 
zij gebleven waren en scoorden als eerste na de mandarijnen. Kevin en Naomi zorgden weer voor de 
aansluiting, maar hierop herstelden de heren uit Hardinxveld dit met twee schoten weer naar drie. In de 
zestiende minuut van de 2e helft kwam VALTO voor het eerst langszij door de doelpunten van Laurens, 
Naomi en Frank, maar ook nu lukte het VALTO niet om het initiatief naar zich toe te trekken. Al snel namen 
de gasten weer een voorsprong, maar Laurens zorgde vanaf de strafworpstip weer voor de gelijkmaker bij 
13-13. Niet veel later was het echter al weer 13-15 na een makkelijk gegeven strafworp en een doorloop van 
één van de heren. Vlak voor tijd wist VALTO weer langszij te komen bij 16-16 door doelpunten van Judith, 
Bart en Frank en stond er nog anderhalve minuut op de klok. In deze laatste minuut maakte de toch al matig 
leidende leidsman een misser door Judith van doordringen te beschuldigen, terwijl haar tegenstander juist bij 
haar in de rug sprong. Hierdoor kregen de gasten nog een aanval te spelen en werden de heren natuurlijk in 
stelling gebracht. 
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Na een te kort schot wisten Naomi en Bart de bal te onderscheppen, maar de heer de Groot meende ergens 
voetbal gezien te hebben. In eerste instantie kreeg VALTO de spelhervatting mee, maar in deze hectische 
slotfase bleek hij het overzicht volkomen kwijt en gaf de spelhervatting alsnog aan Vriendenschaar. Hieruit 
werd uiteindelijk de winnende treffer gemaakt door de gasten. VALTO mocht nog wel een aanval spelen, 
waarin ook nog een vrije bal werd gefikst. Deze werd helaas niet door Judith verzilverd en was de tweede 
nederlaag een feit. Achteraf wel een terechte nederlaag als we naar het getoonde spel kijken. Ook vandaag 
kreeg de tegenstander de kans om bij aanvang van de wedstrijd het initiatief te pakken. Onze aanvallen 
waren in de beginfase gewoon niet fel genoeg en raakten we te veel ballen onnodig kwijt. Volgende week zal 
dit anders moeten als we naar Vlissingen afreizen om het op te nemen tegen de koploper Fortis. De 
statistieken spreken niet in ons voordeel, want Fortis is al jaren een beduchte tegenstander voor VALTO en 
daarnaast speelt VALTO zo wie zo niet haar sterkste wedstrijden op de Zeeuwse klei. Uitzonderingen 
bevestigen de regel, want wie herinnert zich niet de laatste competitie wedstrijd in mei. Toen werd Fortis 
overklast door een ontketend VALTO, dus wie weet……. 
Hopelijk vinden veel supporters de weg naar Vlissingen om ons vlaggenschip de broodnodige steun te 
geven in de jacht op de punten.  
      Tot ziens in Vlissingen, Arno van Leeuwen.  
 
 
 
 
Erasmus 2 - VALTO 5  De studentenstrijd           Hoofdsponsor: MELIOR 
Op deze dag vol met sneeuw, schuif ik weer achter het toetsenbord om u bij te praten over de avonturen van 
VALTO 5. Want wat een avontuur was het gisteren. Neem alleen al de heenreis naar Rotterdam, we gingen 
met drie auto’s op weg, waarbij niemand echt wist waar we precies moesten zijn. Nou ja niemand, de 
Legende, maar die reed niet, wist dat natuurlijk wel. We gingen namelijk naar zijn Rotterdam en inderdaad 
naar de plek waar hij zich thuis voelt. De campus van de Erasmus universiteit. Want zoals sommige wel 
weten, is en blijft de Legende een student.  
 
Goed, wij in Rotterdam aangekomen op de sportcampus van de universteit: kunnen we nergens parkeren. 
Dus Anna stapt uit de auto en loopt op de eerste de beste persoon af die ze ziet. Ze krijgt uitleg hoe we 
moeten rijden en komt vrolijk weer in de auto zitten. Zij navigeert ons door het doolhof van de campus. 
Alleen maar rechtdoor en weg vervolgen! (Dat is wat ze begreep van de jongeman). We staan naast een 
parkeergarage met voor ons afzethekken. HT zegt: “Hier gaan we niet parkeren. Als mijn vrienden komen 
tillen ze onze auto’s op en verslepen hem, tja dat doen studenten… Anna laat het er niet bij zitten, sleept de 
hekken weg en wij kunnen weer verder. Aangekomen op een parkeerterrein naast een wel erg donker 
gebouw betwijfelen we of dit wel de juist plek is. Geen auto in de wijde omtrek te zien.  
 
HT neemt het heft in handen en besluit de route opnieuw uit te stippelen. Terug naar de slagboom, terug 
door de afzethekken. En warempel plots ziet hij een weggetje, laat Esther erin draaien en jawel een 
parkeergarage! Precies zoals het beschreven was. We vervolgen onze weg en parkeren de auto’s. Gelukkig 
staan hier meer wagens en kunnen we met een gerust hart gaan korfballen. Eenmaal uit de garage hebben 
wij nog steeds geen idee waar heen te gaan. Maar echte studenten voelen zich op hun gemak en dus neemt 
de Legende opnieuw de leiding en loodst ons richting de sporthal.  
 
Eenmaal aangekomen hadden Jeroen, Boekie en Fril zich al warm geschoten. Door al die omwegen zijn wij 
wat laat aanwezig, maar gelukkig loopt de wedstrijd ervoor een kwartier uit. Dus tijd zat om ons om te 
kleden. Hierna volgt traditie getrouw het praatje van HT. Met enkele aanmerkingen van coach D zijn wij klaar 
voor de wedstrijd. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal en na het ‘HEEEEEEE BIIIIEEERRR’ van de studenten klapt Erasmus er 
bovenop. Duels worden niet geschuwd en ballen uit handen tikken is wat volgt. VALTO kan het eerste 
kwartier niet volgen en is daardoor genoodzaakt de reserves te laten warmdraaien. Gelukkig komen we een 
beetje in ons element en kunnen de schade beperken. Schade is er inderdaad, 12-6 achter als het 
rustsignaal klinkt. Tijd om de wonden te likken dus.  
 
Coach D pept ons op. Past tactische wissels toe en zo kunnen we weer starten. VALTO schiet uit de 
startblokken maar de eerste aanval levert niks op. Erasmus gaat vrolijk verder waar het gebleven is: 
doelpunten maken en het eerste schot van hen na rust is dan ook raak. 7 punten achter en het wil nog 
steeds niet vlotten bij VALTO. Wij spelen onze laatste troef uit! We hebben tenslotte een student mee! Dus 
HT in het veld. Al de wissels brengt de wedstrijd aan het kantelen, Erasmus gaat kansen missen en wij 
scoren. 
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We komen terug tot 14-12, hierna volgt 14-13. Bijna zijn we er, maar plots weet Erasmus nogmaals de korf 
te vinden. 15-13, geen ramp we hebben nog tijd en zijn helemaal terug! Na twee schitterende doelpunten 
van VALTO is de stand zelfs weer gelijk! 15-15. Een doelpuntloze periode voor beide teams breekt aan. 
Twee minuten voor het eindsignaal vindt Erasmus de korf weer. Wij kunnen niet volgen en Erasmus maakt 
het verschil 2 punten. In de dying seconds maakt de Legende nog de aansluitingstreffer, maar dit mag niet 
meer baten. Wij nemen ons eerste verlies na een zwakke eerste helft.  
 
Wij gaan ons hergroeperen, wonden likken, lachen, bieren, wijnen, frisjes drinken en uitrusten opdat wij 
zaterdag weer helemaal fit zijn! Dan komt Olympia op bezoek! Aanstaande zaterdag om 16:10 in de Vreeloo 
hal! VALTO 5 hoopt jullie te zien langs de lijn!  
Bedankt voor de aandacht en tot volgende week!  
 
       Met vriendelijke groet van de schrijver. 
 
 
 
VALTO B1, een half jaar voluit vooruit 
Ruim 6 maanden geleden begonnen wij als trainers aan een nieuwe uitdaging. Het betrof een nieuw team 
waarvan de helft al lang met elkaar speelt. De andere helft was nieuw, daardoor zag de B1 zichzelf ook als 
een nieuw team. Zeker ook, omdat de coaches nieuw waren.  Een nieuw team betekent verandering en 
verandering betekent wennen. Er was in het begin dan ook best wel eens wat twijfel binnen het team, maar 
langzaam maar zeker verdween dit en ontstond er een groep en niet zomaar één. 
De spelers die vorig jaar in het team zaten, speelden een hele andere rol dan dat ze dit jaar zouden gaan 
vervullen. We hebben het hier over Bas, JP, Laura en Tessa. inmiddels zijn zij uitgegroeid tot dé vaste en 
bepalende krachten binnen het team. Bas en JP zijn dit jaar echte goalketters geworden, Laura wint van 
menig heer het reboundduel en Tessa schakelt elke dame uit die ook maar in een straal van 10 meter durft 
te komen. 
Wouter kwam een jaar geleden halverwege het seizoen over. Hij mocht toen de plaats van zijn broer 
innemen. Sommige hadden twijfels, maar niks is minder waar. Wouter begon aan een groei die zich ook 
doorzette in dit seizoen en eigenlijk tot op de dag vandaag nog steeds niet gestopt is. Bepalende doelpunten 
komen op zijn naam, waarmee de laatste Dijkstra ook zeker niet de minste is.  
Een half jaar na Wouter maakte Julia van Geest en Luca dezelfde overstap. Dit betekende fysiek en mentaal 
een uitdaging die ze allebei aannamen. Hardwerken en goaltjes meepikken, dat is wat ze doen en daarin 
maken ook zij absoluut veel groei door. Ze zijn daarnaast ook schakelspelers en van belangrijke waarden 
voor team. 
Iris en Daan reisden met de coach mee van de C1 naar de B1. Daar mochten ze de strijd aangaan met de 
tweedejaars. Iris pakt haar doelpuntjes mee en gooit medespelers vrij. Daan zet zijn rol als rebounder ook 
door tegen die tweedejaars heren en met succes. Ook maakt hij daarbij belangrijke goals. 
Julia van der Mout moest de grootste overstap maken. Zij kwam over vanuit de C1. Julia maakte de eerste 
maand van het nieuwe seizoen een enorme groei. En dan zou je zeggen deze wordt doorgezet, maar het 
mocht helaas niet zo zijn. Julia kreeg problemen met haar maag waar ze nog steeds last van heeft. Zelfs zo 
veel dat spelen en trainen niet gaat. Julia we wachten nog steeds op je rentree en daar geloven we in. 
Dan zijn we nog een speelster vergeten en zeker niet de minste. Liz begon als invalster voor Julia, maar is 
inmiddels van vaste waarden binnen VALTO B1. Met haar lengte is ze net als Laura afvangende dame die 
altijd wel een doelpuntje mee weet te pakken. Dit gelooft ze zelf nog niet altijd, maar hier is geen woord aan 
gelogen. Met dit team hadden we als trainers grote plannen. 
Na de zomer vakantie moesten we met de groep stappen gaan maken. Er was heel wat te doen. Zoals 
gezegd, moesten zowel de spelers als coaches wennen en elkaar leren aanvoelen. Wij wilden het 
aanvalsspel  sneller en gevaarlijker gaan maken. Daarnaast was er verdedigend ook genoeg te doen. Wij 
verwoordden het destijds zo: “Verdedigen is op dit moment bijzaak. Sommige doen het voor zichzelf andere 
doen het niet. We moeten gaan leren om te verdedigen met elkaar en hier een wapen van te maken.” 
Verdedigen moest een dicipline. Langzaam maar zeker werd het  een succes. We hielpen elkaar, daardoor 
kregen we vertrouwen in elkaar en dit zorgde duidelijk voor steeds minder tegendoelpunten. 
In het buitenseizoen werd na een super spannende thuiswedstrijd tegen Avanti duidelijk dat wij de beste 
waren in onze 2e klasse poule. In een krankzinnige slotfase wisten we een 10-14 om te werken tot een 15-14 
overwinning. Zelf denken wij dat dit het eerste echte moment was, dat niemand meer twijfelde; Deze B1 is 
tot heel wat toe in staat. Het kampioenschap werd 3 weken daarna succesvol binnengehaald met een 26-8 
overwinning op Alo B1.  
In de zaalcompetitie mochten we een klasse hoger aantreden. Hoe sterk we daar waren vergeleken met de 
concurrentie wisten we niet. Inmiddels staan we met 8 punten uit 4 wedstrijd op een gedeelde eerste plaats. 
Kortom een top resultaat! Onze verdedigende groei is ook hier weer duidelijk zichbaar, want we hebben 
veruit de minste tegendoelpunten van allemaal. 
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Hierbij moet wel gezegd worden dat we concurrenten Merwede en Maassluis nog krijgen. Afgelopen 
zaterdag werd met 21-7 van Nieuwerkerk B1 gewonnen, waarmee we maar één ding kunnen concluderen: 
Merwede wij zijn er klaar voor! 
 VALTO B1 is in een halfjaar voluit vooruit gegaan. Zowel bij de spelers individueel als in teamverband is dit 
te zien. Wij ervaren als coaches, dat de B zelf dit nog niet altijd beseft. De groei uit het eerste half jaar willen 
we natuurlijk doorzetten naar de rest van het seizoen, Dit moet zeker lukken en wie weet waar dit toe leidt. 
Deze B1 is tot heel wat toe in staat! 
       De B1 trainers 
 
 
 
 
Fortuna B3 - VALTO B2 
Afgelopen zaterdag moesten wij uit tegen Fortuna B3 spelen. We wisten van tevoren dat het niet vanzelf zou 
gaan en in de wedstrijd werd dat dan ook bevestigd. We waren ruim van te voren aanwezig dus konden ons 
goed voorbereiden. Eerst een praatje en daarna lekker warm lopen en inschieten. We begonnen de 
wedstrijd fel, maar toch kwamen we al gauw op 2-0 achter te staan. We gingen dan ook de rust in met een 
achterstand van 4-1 Na weer even pauze te hebben gehad bleven we er toch voor gaan. Wij hadden alleen 
de pech dat in de aanval het maar niet lukte om genoeg te scoren. Daardoor eindigde de wedstrijd met 9-4 
verloren. Volgende week spelen we weer uit, en gaan er van uit dat we de punten dan wel weer mee terug 
nemen naar De Lier! 
       Annelie Prins  
 
 
 
VALTO B3 
De B3 speelde zaterdag 9 december om kwart over 2 de wedstrijd. Ze moesten tegen HKV/ Ons Eibernest 
B2. Hun staat eerst in de competitie. Toen de eerste helft was afgelopen stonden ze 4-6 achter. Na de 
pauze ging het niet beter. En hadden ze 4-11 verloren. 
 
 
 
 
VALTO C1 – Fortuna C2 
Op zaterdag 9 december om 3 uur moest VALTO C1 uit spelen tegen Fortuna C2, het was een erg 
belangrijke wedstrijd voor een grote stap naar het kampioenschap. Daarom gingen de spelers van VALTO 
C1 ook met volle moed de wedstrijd in. Het duurde lang voordat er gescoord werd, maar uiteindelijk kwamen 
er doelpunten en het was dan ook 2-5 voor VALTO in de rust. De tweede helft begin en VALTO C1 liep nog 
verder uit waardoor de wedstrijd is geëindigd met 7-11 voor VALTO. 
 
 
 
 
VEO C2 – VALTO C2 
We moesten zaterdag tegen VEO C2 spelen. We wisten dat ze nog niks hadden gewonnen dus dat we een 
goede kans maakten. Bij het praatje werd gezegd dat we vandaag volle inzet moesten tonen. We begonnen 
met goede moed aan de wedstrijd. VEO begon met de bal maar VALTO haalde die er al snel uit. Toen hij in 
het aanvalsvak kwam duurde het wel 5 minuten voordat hij werd onderschept. Na 15 minuten kwam het 1ste 
goal. En na 5 minuten de 0-2. Toen mocht het andere vak aanvallen en kwam de 0-3. Toen was het rust. 
We moesten veel rugkanten lopen en daarna uitstappen voor de doorloop. In de 2de helft scoorde het 
aanvalsvak gelik de 0-4 en daarna het andere vak de 0-5. Zo ging het wel even door. De einduitslag  
was 0-11. We gingen met een goed gevoel de wedstrijd uit. 
 
 
 
VALTO C4 
De C4 ging vandaag op bezoek bij Fortuna in Delft. 
De C4 kende een vliegende start; al in de eerste minuut gooide Tim de eerste bal in de korf; dat beloofde 
wat !! Helaas dacht Fortuna er ook zo over, en scoorde zo’n beetje in de zelfde minuut al de gelijkmaker. 
Bart was dit keer aanvoerder, en dat gaf hem blijkbaar vleugels; in de 5de	minuut had hij er al 2 in liggen en 
stonden we met 1-3 voor ! 
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VALTO was heel fel en stoorde al goed bij de opbouw en het uitverdedigen van Fortuna. VALTO liet de 
teugels een beetje vieren en toen viel toch de 2-3 na bijna een kwartier spelen. De spelers van Fortuna 
liepen wat makkelijker vrij en dat had VALTO beter niet kunnen toelaten, want Fortuna boog de 1-3 
achterstand om tot 7-3 bij rust ! 
Inval coach Marleen dacht de spelers wakker gemaakt te hebben in de rust, maar in de eerste minuut na 
rust scoorde Fortuna toch nog de 8-3	! 
Maar de C4 hield het koppie omhoog en speelde een geweldige pot, Bart scoorde al snel de 8-4 en de 
spanning kwam bijna terug. De spirit was er in ieder geval weer bij iedereen en door doelpunten van (nog 
eens) Tim, Levi, Roald en Ilse (3) kwan de C4 weer op een voorsprong van 8-10 ! met nog 10 minuten te 
gaan. Ook Fortuna bleek over de nodige veerkracht te beschikken en kwam weer terug tot 10-10, de 
spanning was te snijden. Na nog een kans voor VALTO, kon Fortuna uitverdedigen en	in	het fluitsignaal de 
bal nog op de korf schieten. En ja hoor, die viel er toch nog in, waardoor de einduitslag toch nog een 11-10 
verliesje werd. De speler(ster)s van de C4 hebben wel laten zien dat ze goed kunnen samen spelen en niet 
opgeven. Ook  fijn dat Nova ook weer 2x een kwartiertje mee kon doen na haar knie blessure ! 
 
 
 
 
Zaterdag kreeg VALTO D1 het team RWA D1 op bezoek. 
In de poule wedstrijden zijn wij heel het jaar nog ongeslagen en dat willen we graag zo houden. 
Dus wij gingen goed van start, maar de ballen gingen er niet erg makkelijk in. De eerste kwart kwam de 
stand op 2-0.  
Daarna de 2e kwart ging het wat makkelijker en kwamen wij al snel op 4-0 voor. Toen schoorde RWA er een 
paar en stond het 4-2. Dat vonden wij niet erg leuk dus wij zetten een tandje bij en daar kwamen wij weer en 
scoorde een prachtig afstandschot dus 5-2. Daarna schoorde RWA er nog een in de eesrte helft en gingen 
wij met 5-3 de rust in. 
De 3e kwart werd en weinig gescoord. Wij helemaal niet en RWA gooide er maar een in. Dus het leek nog 
spannend ook te worden.  
Maar gelukkig ging de 4e kwart beter en scoorde wij er als snel 3 daarna gooide RWA er nog een in. Maar 
wij wilde de stand nog wat ruimer hebben, dus wij gooide er nog 2 in. Alleen kwam RWA weer en scoorde zij 
er ook weer een. Maar wij waren nog niet klaar en wij gooide er dus nog 2 in. Daardoor wonnen wij de 
wedstrijd met 12-6. 
Dus weer lekker 2 punten erbij, wat super. 
 
Na de wedstrijd kregen we ook nog een foto momentje want wij waren team van het jaar geworden doordat 
we een mooie foto van ons team hadden ingestuurd naar een Facebook actie van de Jumbo. 
Echt leuk we kregen 55 pakjes met plaatjes en ook nog lekkere roomsoesjes, erg leuk van de Jumbo. 
 
Volgende week moeten wij naar Moordrecht waar wij tegen de Ijselvogels D1 moeten. Zij staan nr. 2 in onze 
poule, dus dat wordt een spannende wedstrijd. Daarom zou het leuk zijn als jullie even een bus regelen met 
wat extra toeschouwers. En misschien is het leuk als VALTO 1 met ons wil oplopen. Dan worden zij een keer 
team van de week en kunnen zij eens oplopen met hun idoolen. 
 
       Groetjes Sven 
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VALTO D2 – ODO D1 
Afgelopen zaterdag mochten de meiden van de D2 weer aantreden voor een wedstrijd tegen ODO D1. Een 
sterke ploeg dat wisten we al. Op het veld hadden we 2x met 
grote cijfers verloren (3-11 en 10-4)  
Dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden was bekend. 
Maar misschien kwam het door het dobbelen van de avond 
daarvoor… ? 
Of door de leuke cadeautjes die ze hadden gekregen…. ? 
Of doordat ze het zo gezellig hadden gehad met coaches 
Naomi en Sheila bij Mette thuis (nogmaals bedankt Simone 
en Erik) 
Of doordat de meiden dus allemaal niet vroeg naar bed 
waren gegaan…? 
Of doordat de D2 gewoon steeds beter wordt… ?    
Het ging helemaal niet slecht!   
Tot de pauze hebben we zelfs met 1-0 voor gestaan. Door 
een mooi snel schot van Mette. ODO had misschien ook wel 
een beetje pech want hun ballen gingen er net aan niet in. 
Zo kwamen we nog aardig weg.   
Na de pauze was het Jill die zorgde voor de 2-0 maar 
daarna ging er wat mis en kwam ODO op gang.  
En hebben we er in de tweede helft 6 doorgelaten wat 
zorgde voor een 2-6 eindstand. Eigenlijk hebben we de 
eerste helft gewonnen, en de tweede helft ruim verloren. 
Jammer maar de meiden van de D2 hebben wel laten zien 
dat we qua verdedigen steeds sterker worden. Goede 
aanvallen op kunnen zetten en ook in het uitverdedigen 
steeds fanatieker worden.  
Volgende week treffen we DES D1 die op dit moment nog onderaan staat met nog geen één gewonnen 
wedstrijd. Kom op meiden, laat zien dat jullie het kunnen. 
  
        Irma, Jill en Luna. 
 
 
 
VALTO D3 – Dubbel Zes D1:  2 - 5 
Vandaag speelde we thuis in witte shirts, omdat de tegenpartij oranje was en geen reserve shirts bij zich 
hadden. Verder was er even geen scheidsrechter – gelukkig kon Lucas’ vader even fluiten, totdat de 
vervangende scheids (Thijs) er was. Beiden bedankt! 
Onze eerste aanval gaf geen doelpunt, die van Dubbel Zes wel: 0-1. Toen 1-1 door Lucas. En al snel weer 
1-2. Daan scoorde 2-2. Rosann viel in voor Maartje. Vlak voor rust 2-3. 
Tess kwam er in voor Daniques. Derde kwart waren er geen doelpunten. Verdedigen ging best goed. Toen 
werd het 2-4 en 2-5. Maartje kwam er nog in voor Noortje. Maar we konden niet meer scoren. Sommige 
tegenspelers waren niet leuk. We hebben alles gegeven. Zaterdag weer een nieuwe kans! 
 
 
 
 
VALTO D5 
Een niet te stuiten team die ongehoord goed op elkaar is ingespeeld , de vierde wedstrijd alweer en het 
publiek was weer in grote getallen aanwezig en deze zagen dat D5 weer vroeg de leiding in de wedstrijd 
nam , 3-0 voordat zij hun eerste tegentreffer moesten dulden , dit werd echter snel recht gezet met twee 
treffers voor de thuis ploeg waarna het bleek stevenden zij recht op hun vierde overwinning af 5-2 de 
voorsprong en geen vuiltje aan de lucht dachten wij allen.6-3 de ruststand naar ik dacht , ik ben wat later in 
de wedstrijd gekomen door verhindering , maar wat een spannende ontknoping. phoenix liet de aanvallen 
van VALTO niet zomaar over zich heenkomen en verdedigde zeer goed waardoor VALTO nog maar 1 x 
langs hun verdediging kwam , de verdediging van VALTO D5 had aan de andere kant iets meer moeite om 
de aanvallen van Phoenix af te houden waardoor deze in een keer zicht kregen op een eventueel gelijk spel 
dan wel winnen. 
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D5 deed het publiek dan ook op het puntje van de banken laten zitten tot het uiteindelijke eindfluitje van de 
scheidsrechter die VALTO D5 en het publiek uit zijn spannende situatie haalde met als eindresultaat de 
vierde overwinning van onze kanjers met 7-6. Geweldig gespeeld kanjers wat hebben jullie het publiek 
vermaakt. 
 
 
 
VALTO E2 – Weidevogels E2 
De zaal was nog donker bij aankomst. We speelden om 10 uur als enige VALTO team thuis. Anne, Mike, 
Déon, Anouk en Justin hadden er zin in. 
De tegenstander van vandaag zijn de Weidevogels. Deze ploeg hadden we nog niet eerder als 
tegenstander. 
Wat opviel was dat ze best groot waren.... en snel! Dat was vanaf de eerste minuut duidelijk. 
Het werd al snel 0-1, 0-2, 0-3. 
In de eerste korte rust kregen de kinderen goede tips van Lysanne en gingen er weer voor. 
VALTO kwam beter in het spel en de twee ploegen waren echt aan elkaar gewaagd. 
We gingen de rust in met een stand van 5-5. 
Na de rust werd het spel toch weer wat rommeliger en gingen we de laatste 10 minuten in met 6-9. 
Tegen het eind werd de opbouw van het spel weer beter en werd er ook nog gescoord, maar Weidevogels 
was gewoon sneller en stonden daardoor beter vrij. 
Eindstand 8-12.Helaas verloren, maar echt goed jullie best gedaan! 
Justin, bedankt voor het invallen! 
        Anouk Koole 
 
 
 
KCR F1 - VALTO F1 
Uitslapen kunnen we vandaag niet.We moeten in deze drukke maar gezellige December maand toch nog 
vroeg op pad. Maar eerst nog even iedereen bedanken voor het spetterend Sinterklaasfeest bij VALTO. Wat 
was het leuk en gezellig en een leuk kado voor de kinderen. Fantastisch en bedankt namens onze kinderen. 
We gaan op bezoek in Ridderkerk. We hebben er vooral veel zin in, want kcr staat net als ons onderaan de 
poule. Dat biedt kansen voor de kanjers van de F1.  
Na alle instructies van toppers Mandy en Elize gaan we beginnen. Wat een spannende pot. Kansen voor 
beide, hoewel VALTO de sterkere is moeten we voor nu blij zijn met op het laatste moment een gelijke stand 
6-6. Volgende keer willen we thuis de wedstrijd gaan winnen. 
Vanmiddag gaan we samen met de F2 oplopen bij de wedstrijd van VALTO 1. Dat is best spannend, maar 
daar hebben we vooral heel veel zin in. We mogen herrie maken, lekker op de trommels slaan. 
Na de wedstrijd mogen we ook nog met ze op de foto en gaan we op handtekeningen jacht. VALTO 1 maakt 
het wel enorm spannend. Helaas weten ze niet te winnen. Lize vind de emoties heel gewoon, want ja wij 
willen ook liever niet gelijk spelen of verliezen hoor! 
Volgende week zaterdag komt Fortuna op bezoek. Dan gaan we er weer tegenaan. Maar eerst maandag 
weer naar school en alles vertellen over het oplopen, de wedstrijd en de handtekeningen vragen.  
 
      Groetjes van Lize 
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VALTO F2 
Zaterdag speelde we in zoetermeer bij Phoenix de meiden gingen met goede moet het veld in, maar het leek 
wel of de meiden nog niet helemaal wakker waren. Waardoor Phoenix de eerste helft 4 punten scoorde. 
Jade scoorde gelukkig nog 1 punt voor VALTO. De 2e helft ging al een stuk beter door een goede speech 
van de coach. Maar Phoenix was ook in goede vorm en scoorde nog 10 punten. Maar gelukkig scoorde Jet 
het 2e goal voor VALTO en Jade het 3e goal. Uiteindelijk werd de eindstand 14 -3. 
 
      Groetjes Luna & Dennis 
 
 
 
 
VALTO F3 - Nieuwerkerk F3  2-12-2017 
De eerste 10 minuten van de wedstrijd was VALTO veelal in balbezit. VALTO kwam in de 3e minuut met een 
1-0 voor te staan waarna ze eindigden, met in de laatste minuut nog 2 doelpunten, met 6-0 voorsprong.  
In de 2e 10 minuten werd er bij Nieuwerkerk een (extra) superspeler ingezet omdat bleek dat VALTO veel 
sterker was. In de 12e minuut heeft Nieuwerkerk er bijna 1 gescoord waarna VALTO er weer 4 in de korf 
gooide. Maar in de 16e minuut wist Nieuwerkerk, vanaf het midden van het veld!, hun 1e doelpunt te scoren 
waardoor het nu 10-1 werd. De “2e helft” eindigde uiteindelijk in 13-3. 
In de 3e helft wist Nieuwerkerk meer balbezit te verkrijgen. Nieuwerkerk heeft er nog 2 gescoord en VALTO 
ook, 15-5. In de laatste 10 minuten was het ook weer mooi om te zien hoe goed de kinderen van VALTO 
samenspeelden en wisten ze hier ook met diverse pogingen (lees: achter elkaar!) op de korf te gooien. Ze 
hebben er uiteindelijk 4 in weten te werpen en Nieuwerkerk nog 2 doelpunten waarop deze leuke wedstrijd 
eindigde in 19-7 voor VALTO. 
 
Hartelijke groeten, 
Wendy (moeder Lucy) 
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 In het weekend van 16 t/m 19 maart gaan  
we weer op trainingsweekend  

met de A-junioren en de senioren.  
Kamphuis de Ginkel in Leersum is inmiddels al 

geboekt, dus geef je snel op !  
 

Opgeven doe je door een ticket te kopen in 
de VALTO-webshop voor €85,00.  

Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel/  
Geef je op voor 1 februari.  

Na 1 februari is opgeven niet meer mogelijk !! 
 
 

 
 

GLOW IN THE DARK 
TRAININGSWEEKEND  



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587




