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In vogelvlucht … 2017 
De oliebollen zijn op, alle eindejaarsactiviteiten zijn geweest en zelfs de eerste nieuwjaarsactiviteit ligt ook al 
weer achter ons. In onze Villa VALTO hebben we elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst en ging Martijn er 
vandoor met de eerste prijs na de bijtjes quiz. In een spannende eindstrijd won hij nipt van Laurens (2e) en 
Karin (3e). Van harte gefeliciteerd Martijn! 
 
Het maken en uitvoeren van de quiz brengt ons ieder jaar weer terug naar de activiteiten van afgelopen jaar 
en dat zijn er behoorlijk wat, ook in 2017 was het weer een aaneenschakeling van gebeurtenissen en 
evenementen die onze club zo leuk maken. Ik telde (inclusief de quizvragen) ruim 200 slides. En er zaten 
mooie pareltjes bij. Daar naar we dit jaar ook weer voor! Maar om iedereen nog even de kans te geven om 
terug te blikken, lees even onderstaande door en je weet meteen dat ons ook dit jaar weer iets moois te 
wachten staat! 
 
Nieuwjaarsreceptie, Sponsoring scheidsrechters voor Moldavië, Rick en Alex fluiten Korfbal League bij 
PKC, Hollandse avond B en C jeugd, VALTO-delegatie naar Schotland, VALTO krijgt ballentegoed, Start 
JUMBO punten-spaar-actie, Marrien, Chris en Martin gaan door, VALTO zoekt verzorger V1/2 & trainer(s) 
A1, Start verkoop potgrondactie, Donatie van Rainbow Kleinpak BV, Hugo wordt aangekondigd 
als trainer/coach, VALTO F1 wordt kampioen in de zaal, Bowlen voor alle jeugd, VALTO E1, D4, A2 en V6 
kampioen in de zaal, Après zaalseizoen-feestje bij Chantal, Trainingsweekend senioren en junioren, Start 
uitleveren potgrondactie, Voorjaarstoernooi Excelsior, Summer here we come, Uitreiking KT2 
diploma’s, Huldiging kampioenen zaalseizoen, VALTO zoekt sponsors voor A1, B1 & C1, Poten haag naast 
terras, Rick en Alex fluiten res KL finale, Nieuw concept senioren indeling, Luuk en Nikki zeggen 
JA … tegen VALTO, Sponsoravond (fit zijn is een keuze), Ruim 100 oude VALTO 
shirts naar Moldavië, Korfbalfinale in Ziggo Dome, Algemene Voorjaarsvergadering (bij PRIVA), Zané komt 
naar VALTO, Vera komt terug, Introductie statafel trainers/coaches, Mees komt 
terug, AdFysio Giga Kangoeroedag, Korfbalstars clinic bij VALTO, Tappen in de tent tijdens 
Koningsnacht, WOS Radio bij VALTO 1 – Albatros 1, Onthulling spandoek LIERSE TROSTS, WK 2-tegen-
2, VALTO E1 kampioen, Ouder & kind training, VALTO A2, B2, C2 & D3 kampioen, VEO 
Hemelvaarttoernooi, VALTO D4 & F1 kampioen, Met de bus naar Fortis 1 – VALTO 1, JUMBO actie 
resultaat bekend (spullen!), Korfbalpaal geplaatst bij ‘t Startblok, Priva Schoolkorfbaltoernooi, VALTO E4 
kampioen veld, Kampioenswedstrijd en promotie VALTO 1, Samenwerking WOS Sport geboren, Officieel 
mogen gebruiken van #WZVWZDB, VALTO wordt 56 jaar!, 
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Sportmarathon zomer/volwassenen, Einddag met duo-schieten, hindernisbaan & BBQ, NK voor B-jeugd bij 
VALTO, Clinics voor de jeugd door VALTO selectie, Melior Jeugdweekend, Sam Verkade wordt 
geboren, Installatie mediapaal, Zonneboiler klaar voor gebruik, Eerste training VALTO 1 en A1, Eerste foto’s 
voor JUMBO fotoalbum geschoten, Rijk Zwaan Korfbalderby’s starten, Korfbalstarsclinic Rijk Zwaan 
Korfbalderby’s, VALTO 1 en A1 winnen Rijk Zwaan Korfbalderby’s, Het jaarlijkse WTF 
toernooi, Jeugdtoernooi Excelsior, VALTO stunt tegen KVS in de Overgangsklasse, Grote clubactie van 
start, VALTO B1 en D1 kampioen, Grote prijzenfestival, Nienke Boeters geboren, VALTO B2 
en E2 kampioen, Uitje VALTO selectie, Eerste overleg Villa VALTO 4.0, Week van de 
scheidsrechter, Oktoberfest, JUMBO sportplaatjesactie van start, Algemene Najaarsvergadering, Nieuwe 
bestuursleden!, Beursvloer Westland, Beachkorfbaltoernooi HKD, Kangoeroe instuif, Waterkorfbaltoernooi / 
Wintertijd challenge, Eerste officiële niet-papieren-uitgave BB, VALTO stream team krijgt flight case, Mooi 
resultaat Rabo Clubkas Campagne, All Day VALTO, Finale Haagse Korfbaldagen, Filmmarathon B en C-
jeugd, Eerste wedstrijd VALTO 1 en D1 ZHKC, Merchandise JUMBO-actie te bestellen, Filmavond D en E-
jeugd, Inventaris gemeentehuis Wateringen ophalen, Isabelle den Hartog geboren, VALTO 
schuurfeest, Fotoshoot B2 met en bij sponsor Sion, Inventaris gemeentehuis Monster ophalen, VALTO 
gastheren krijgen nieuwe shirts, Aanwezig bij collegetour over fondsen werving, Sinterklaas bezoekt F-jeugd 
en Kangoeroes, Alle vrijwilligers hebben een bedankje gekregen, Inventaris gemeentehuis ‘s-
Gravenzande ophalen, VALTO in staat van beschuldiging, VALTO vrijgesproken van diefstal, Reanimatie en 
AED cursus, Media workshop voor drie selectieleden, Sportmarathon voor de jeugd, VALTO-a-gogo wordt 
gewonnen door ISW, VALTO aanwezig bij de Korfbal Challenge, This is korfball bid wordt verstuurd. 
 
We gaan zien wat 2018 ons brengt, ik hoop in ieder geval veel voorspoed en sportiviteit, voor jullie allemaal! 
 
      Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Zaterdag 6 januari 2018 
16:40 VALTO 1 - Albatros 1 Remco van Beek Vreeloo Hal 1 
15:15 VALTO 2 - Albatros 2  Vreeloo Hal 1 
13:05 Sperwers 2 - VALTO 3  Wielewaal Veld 1 
14:30 VALTO 4 - Futura 3  Vreeloo Hal 1 
14:10 Weidevogels 4 - VALTO 5  SRC Rottemeren Veld 1 
16:15 VALTO 6 - DES (D) 7 Martin Boekestijn Vreeloo Hal 2 
15:05 KCR 9 - VALTO 7  De Fakkel Veld 1 
18:15 VALTO 8 - Dijkvogels 4 Daniël Verbaan Vreeloo Hal 1 
13:10 VALTO A1 - Albatros A1 Rik Bouwhuis Vreeloo Hal 1 
13:05 De Meervogels A2 - VALTO A2 Marlon van Wijk De Veur Veld 1 
19:25 Avanti (P) A4 - VALTO A3  Emerald Veld 1 
12:00 Maassluis B1 - VALTO B1  Olympia Veld 1 
16:00 Olympia (S) B1 - VALTO B2  Olympia Veld 1 
15:15 VALTO B3 - Twist B2 Niels Koole Vreeloo Hal 2 
14:30 VEO C1 - VALTO C1 Diana Boogaard Essesteyn Veld 1 
11:00 Weidevogels C1 - VALTO C2  SRC Rottemeren Veld 1 
14:15 VALTO C3 - WION C1 Lysanne van Venetiën Vreeloo Hal 2 
11:00 Excelsior (D) C2 - VALTO C4  De Buitenhof Veld 1 
12:00 VALTO D1 - Kinderdijk D1 Steven Vijverberg Vreeloo Hal 1 
11:00 VALTO D2 - Excelsior (D) D2 Max Hulsebosch Vreeloo Hal 1 
11:15 VALTO D3 - Fortuna D3 Anna van Staalduine  Vreeloo Hal 2 
12:15 VALTO D4 - Phoenix D2 Jesper Valstar Vreeloo Hal 2 
13:15 VALTO D5 - Twist D2 Inge van Dalen Vreeloo Hal 2 
13:00 Phoenix E1 - VALTO E1 Laura de Rooij Oosterpoort veld 1 
09:45 KCC E2 - VALTO E2  Schenkel Veld 1 
13:10 Futura E4 - VALTO E3  Zuidhaghe Veld 1 
10:40 KCR E7 - VALTO E4  De Fakkel Veld 1 
09:00 Olympia (S) E3 - VALTO E4  Olympia Veld 1 
10:00 VALTO F1 - Meervogels F1 Rick van Dasler Vreeloo Hal 1 
10:00 VALTO F2 - ODO F2 Marja de Jong Vreeloo Hal 1  
09:00 KCR F1 - VALTO F3  Beverbol 4korfbal 
10:00 WION F1 - VALTO F3  WION-hal Veld 1 
10:00 VALTO F4 - ONDO (G) F5 Lisa van Wingerden Vreeloo Hal 1 
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Opstellingen 6 januari 2018 
VALTO 1 en VALTO 2: in overleg 
  
VALTO 3 – vertrek 13.45 uur                                                                                     
Heren: Rob, Ruben, Laurens, Roland, Kees, Niels L en Niels K 
Dames: Antoinette, Sharon, Denise, Lisa en Petra                                                                                           
 
VALTO 5 – vertrek 13.00 uur                                                                                     
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank en Jeroen                                                                                      
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna                                                                         
 
VALTO 6 – aanwezig 15.45 uur                                                                                 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick                                                                                    
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne                                                                                           
 
VALTO 7 – vertrek 13.45 uur                                                                                     
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter                                                                                             
Dames: Marije, Petra, Gerda, Nathalie,	res: ??  	                                                               
 
VALTO 8 – aanwezig 17.45 uur                                                                                 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart, Peter en Marco  
Dames: Jolanda, Fiona, Rosanne,	res: Inge (A2) en Kitty (A2)  
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 kwam afgelopen week twee keer in actie. Op dinsdagavond speelde ze in de achtste finale van de 
Zuid-Hollandcup, thuis tegen KCR. In een matige wedstrijd, waarin beide ploegen moeizaam tot scoren 
kwamen, was het VALTO die uiteindelijk met 15-14 wist te winnen. Zaterdag stond voor het vlaggenschip de 
inhaalwedstrijd, uit tegen Juliana, op het programma. Een flitsende start zorgde voor een 0-6 voorsprong. 
Daarna kwam Juliana steeds meer in de wedstrijd en werd het met 8-9 toch nog even onnodig spannend. 
Gelukkig herpakte het eerste zich en wist de voorsprong weer uit te breiden. Via een 9-13 ruststand werd het 
uiteindelijk 13-19. Zaterdag 6 januari speelt het eerste thuis tegen Albatros 1. Beide ploegen staan met zes 
punten op een gedeelde 4e	plek. 
VALTO 8 speelde uit tegen Nieuwerkerk 9. Twee weken geleden werd het thuis een nipte overwinning voor 
het achtste, 8-7. Ook dit keer ging het gelijk op en was het een spannende wedstrijd. En dat terwijl het 
achtste bovenaan in de poule staat en Nieuwerkerk nog geen punt wist te halen. Het achtste wist de 
wedstrijd wel weer te winnen: 9-11. Zaterdag 6 januari speelt het achtste thuis tegen Dijkvogels 4, dat ook 
met nul punten onderaan in de poule staat. 
VALTO B2 speelde uit tegen Maassluis B2. Maassluis wist de eerste vier wedstrijden allemaal te winnen, 
terwijl VALTO na zes wedstrijden pas vier punten had. Op papier dus een lastige tegenstander. VALTO 
speelde echter een goede wedstrijd en wist een mooie overwinning binnen te slepen: 10-15. Zaterdag 6 
januari speelt de B2 uit tegen Olympia B1. Ook Olympia heeft tot nu toe alle vier de wedstrijden gewonnen, 
maar misschien lukt het de B2 om ook tegen deze tegenstander te stunten? 
VALTO C1 kreeg hekkensluiter Refleks C1 op bezoek. De wedstrijd is geen moment spannend geweest. Al 
snel werd er een flinke voorsprong gepakt en Refleks kwam nauwelijks aan scoren toe. De uitslag van 20-3 
zegt genoeg. Nu tijd voor vakantie en op 6 januari op bezoek bij VEO C1 die pas 4 punten wisten te halen uit 
5 wedstrijden. 
VALTO C2 kreeg DES C1 op bezoek, een bekende tegenstander van het veld. Er werd toen 1x gewonnen 
en 1x verloren. Dit keer pakte DES al snel de voorsprong en zat VALTO niet goed in de wedstrijd. In de 2e 
helft herpakte de C2 zich en knokte zich terug naar een 5-5 gelijkspel. Een verdiend punt dus! Ook voor jullie 
vakantie nu en trainen voor de wedstrijd van 6 januari tegen Weidevogels C1 die twee punten onder jullie 
staan. Winst moet hier zeker mogelijk zijn! 
VALTO C3 speelde tegen 1 van de koplopers, Phoenix C1. Helaas kon VALTO deze tegenstander niet 
voldoende de baas en werd er met 8-5 verloren. Na de winterstop komt als eerste hekkensluiter WION C1 
op bezoek. 
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VALTO C4 kreeg Olympia C3 op bezoek. De C4 staat nog puntloos onderaan en Olympia draait bovenin 
mee. Vooraf was dus bekend dat het lastig zou worden. VALTO kwam flink op achterstand maar wist in de 
tweede helft weer aardig bij te trekken. Helaas kon VALTO dit niet volhouden en werd er alsnog met 5-7 
verloren. In het nieuwe jaar staat Excelsior op het programma die pas 2 punten wisten te halen en vlak 
boven jullie staan. 
VALTO D1 vertrok naar Moordrecht voor de kraker tegen IJsselvogels D1. Zij draaien, net als VALTO, 
bovenin de poule mee. IJsselvogels wist dat het moest winnen om de aansluiting te houden voor het 
kampioenschap. In een bloedstollende wedstrijd verloor VALTO met 9-8 waarbij in de dying seconds nog 
een doelpunt van VALTO afgekeurd werd. Dat is balen! Gebruik de kerstperiode om weer lekker fris aan de 
start te verschijnen op 6 januari want dan komt Kinderdijk op bezoek die gezien de huidige stand goed te 
doen moet zijn. 
VALTO D2 ging op bezoek bij DES D1. Dit team speelde op het veld nog Hoofdklasse maar draait in deze 
zaalcompetitie onderin mee. Gezien de stand moest deze tegenstander te doen zijn voor VALTO. Er 
stonden echter een paar grote C-spelers in het veld wat het lastig maakte voor VALTO. Er werd nipt verloren 
met 4-3. Op 6 januari wacht Excelsior D2 die gelijk staan met jullie in de poule. 
VALTO D3 kreeg ODO D3 op bezoek. Lang stond VALTO op een voorsprong maar het laatste deel van de 
wedstrijd lukte het niet meer bij VALTO waardoor ODO alsnog langszij kwam. Er werd 3-3 gelijk gespeeld. 
Hiermee is de D3 wel van de vervelende nul af! Afgelopen zaterdag speelden jullie nog een wedstrijd en 
gingen jullie op bezoek bij Maassluis D2. Zij hebben pas 2 punten gehaald dus er waren verwachtingen dat 
VALTO hier wel punten kon halen. Op het veld ging de wedstrijd wel gelijk op echter lukt het Maassluis 
makkelijker om te scoren dan VALTO waardoor er een 3-1 achterstand op het bord stond in de rust. 
Gelukkig liet VALTO het hoofd niet zakken en ging er in de tweede helft goed tegenaan. Dit resulteerde in 
een heleboel doelpunten in korte tijd waardoor VALTO uiteindelijk met 5-7 won. Op 6 januari spelen jullie 
tegen Fortuna D3 waar jullie gezien eerdere uitslagen best kans tegen kunnen maken! 
VALTO D4 speelde uit tegen Avanti D5. Jullie hadden allebei 2 punten gehaald deze competitie dus jullie 
gaan gelijk op! Toch bleek Avanti vandaag sterker te zijn en wisten ze met 4-0 te winnen. Tijd om kerst te 
gaan vieren en op 6 januari vol goede moed Phoenix D2 te ontvangen! 
VALTO D5 speelde een kraker tegen Twist D2 die net als VALTO bovenin meedraaien. Helaas kon VALTO 
niet bijblijven deze wedstrijd en werd er met 7-3 verloren. De eerste twee verliespunten deze competitie, wat 
jammer! Afgelopen zaterdag mocht de D5 nog een wedstrijd spelen, tegen Vriendenschaar D3. Gezien het 
verloop van de competitie had winst hier mogelijk moeten zijn maar niets bleek minder waar. De D5 was 
blijkbaar aan vakantie toe want er werd verloren met 6-4. Nu dan toch die welverdiende vakantie en dan na 
de vakantie weer tegen Twist D2, maar dan nu thuis. 
 
 
 
Sponsor 
Een sponsor van VALTO 8 
had eens iets anders bedacht. 
Nergens was zijn naam te lezen. 
Zijn keuze werd echter luid geprezen, 
en dat had echt niemand verwacht. 
To Val 
 
 
 
 
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. 
  



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

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

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

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

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

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

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

Internet: www.tede-adm.nl
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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 

Even voorstellen! Team van de week VALTO .. 

Wie spelen er allemaal in dit team?  
VALTO D5 is een heel gezellig team. Misschien wel het leukste team van VALTO! We hebben de 
volgende jongens in het team: Lucas, Tristan, Dave, Igor en Ryan. Bij de meiden hebben we Iris S, Iris V, 
Roos, Gwen, Michelle en Elise. Alles bij elkaar een heerlijk stel. 

Wie zijn de trainers/coaches? 
De vaste trainers en coaches zijn Liesbeth en Bart. Maar er zijn ook veel andere (gast)trainers zoals Joyce, 
Sjors, Max en Romi. En allemaal vinden ze de D5 even tof. 

Wat kan dit team erg goed? 
D5 kan enorm goed kakelen. Vooral voor de wedstrijd en tijdens de training. Maar daarna wordt er dan ook 
hard gewerkt en goed samengespeeld. Schieten kunnen ze als de beste. 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Geconcentreerd verdedigen of flinke harde ballen gooien en vangen is nog lastig, maar leren we steeds 
beter. Bart roept niet voor niets: “geen Bart-ballen”! 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Ongetwijfeld het Sinterklaasfeest. Dat was heel gezellig en het was goed te zien dat de D5 al echt een leuk 
en hecht team is. 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 / of A1 zaterdag? 
Zonder mee een grote overwinning. Wij denken 25-18. 

Wat zou het team willen leren van Naomi die langs komt op de training?  
Goed en hard gooien is voor ons belangrijk en slim lopen om te verdedigen zou ook welkom zijn. Wij 
rekenen op je Naomi! 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
15 treffers genoeg voor de overwinning op KCR                 Sponsor: Martin Stolze B.V.  
Met de zure nederlaag van zaterdag nog vers in het geheugen moest het vlaggenschip van VALTO 
dinsdagsavond al weer aantreden voor de Zuidholland Korfbalcup. Tegenstander was deze keer 
overgangsklasser KCR uit Ridderkerk. Boodschap aan de spelers was om vooral een goede wedstrijd neer 
te zetten, waarin het resultaat onbelangrijk was. Naast Frank bleef vanavond ook Judith op de bank. Beiden 
zijn herstellende van een blessure en zijn zaterdag belangrijker dan in deze bekerwedstrijd. Na kort 
oponthoud omdat één van de korfbalpalen even opgelapt moest worden door een handige VALTO vader 
werd de wedstrijd gestart onder leiding van scheidsrechter Eijgeraam. De eerste aanval werd gevormd door 
de zusjes de Raadt met Laurens en Kevin. Het verdedigingsvak bestond uit Naomi, Zané, Bart en Mees. Zij 
mochten de eerste zeven minuten aardig aan de bak, want het wilde bij beide ploegen maar niet lukken om 
de nul van het bord te schieten. Toen Laurens het voorbeeld had gegeven lukte het ook direct in de 
volgenden aanval van KCR om de stand weer gelijk te trekken. Het had even geduurd, maar nu was de 
deksel wel van de korf en wist Bart met twee treffers het eerste gaatje te slaan. KCR maakte even later de 
aansluiting weer uit een vrije bal, maar in de volgende vijf minuten wist VALTO met vijf doelpunten op rij een 
8-2 tussenstand op het bord te zetten. In de resterende tien minuten zou VALTO het verschil consolideren 
en werden bij 11-5 de kleedkamers opgezocht.  
De coach van KCR zal wel het één en ander te vertellen gehad hebben, waar Marrien alleen maar hoefde te 
zeggen,” ga zo door”. Dat bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan, zou aan het eind van de wedstrijd 
blijken. VALTO begon de tweede helft nog wel scherp met de 12-5 van Laurens in de eerste minuut, maar 
daarna volgde toch weer een doelpuntloze periode van acht minuten voor VALTO. Na tien minuten speeltijd 
werd het even stil in de Vreeloohal toen Iris zich gillend van de pijn liet vallen. Na een uitvoerige check van 
Danny verliet zij gelukkig “lopend” het veld. Haar plaats werd ingenomen door Lisanne en ging de jacht op 
doelpunten weer verder. KCR wilde zich, ondanks dat Bart er intussen 13-6 van had gemaakt, nog niet 
gewonnen geven. De wissels die er in de eerste helft waren ingebracht, verlieten het veld weer en de eerste 
keuze kwam weer binnen de lijnen. De VALTO aanvallen stokte weer een periode van zeven minuten, 
waarin regelmatig aanvallen verloren gingen zonder een schot op de korf te lossen. Plaats fouten en 
onderlinge misverstanden waren hier de oorzaak van en daar maakten de gasten gebruik van. 
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De voorsprong van zes werd teruggebracht naar 13-10 toen Bart de doelpuntloze periode doorbrak. Het 
geloof was echter weer helemaal terug bij KCR, dus schakelden zij een tandje bij voor de laatste zeven 
minuten. VALTO ging aanvallend intussen toch wel door de ondergrens heen. Niets lukte meer en de 
misverstanden stapelden zich op. Gelukkig deed de verdediging er alles aan om KCR van scoren te houden, 
maar toch kregen zij in de laatste minuut weer de aansluiting bij 14-13. Het doem scenario van zaterdag leek 
zich te gaan herhalen, maar nu maakte VALTO wel de juiste keuzes en speelde de schotklok zo ver mogelijk 
uit. De Ridderkerkse verdediging zag de tijd wegtikken, waardoor er voor de gelijkmaker wel erg weinig tijd 
overbleef. Door de bewuste overtreding die zij maakte, kreeg VALTO, met nog 35 seconden op de klok, een 
strafworp mee. Het was aan Bart om deze kans om de wedstrijd in het slot te gooien te verzilveren. Hij hield 
het hoofd koel en maakte het gaatje weer twee. De verdediging was de overwinning te vroeg aan het vieren, 
want KCR mocht eigenlijk te gemakkelijk aanleggen om weer de aansluiting te maken. Er restte echter nog 
maar 22 seconden, dus kon VALTO de wedstrijd uitspelen zonder een schot te lossen. Dankzij de prima fase 
in de eerste helft heeft VALTO de wedstrijd naar zich toe weten te trekken. In de tweede helft zakte het spel 
naar een bedenkelijk niveau en werd er maar viermaal gescoord door de thuisclub. Het verschil was gelukkig 
in de eerste helft groot genoeg en werd er met slechts 15-14 gewonnen. VALTO gaat dus door na de kwart 
finale van de Zuidholland Korfbalcup en treft daarin 2e klasser KOAG. Dat wordt dus een uitwedstrijd op een 
door de weekse avond in de “Groene Wetering” in Krimpen aan de IJssel. Voor Kevin een weerzien met zijn 
oude vereniging, waardoor het nu al een speciale wedstrijd is. Deze zal ergens begin januari gespeeld 
worden. Voor VALTO 1 staar er nu nog één wedstrijd op de agenda, waar de rest van de poule al met 
kerstreces is. Veel teams van VALTO hebben ook geen wedstrijd, dus hoop ik dat veel supporters de weg 
naar “het Veerhuis” in Oud Gastel zullen nemen om ons vlaggenschip in deze belangrijke wedstrijd naar de 
overwinning te schreeuwen.  
 
      Tot zaterdag, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
VALTO laat zich niet verrassen door Juliana                            Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de nederlaag van vorige week met een toch wel heel bittere nasmaak voor iedereen die VALTO een 
warm hart toedraagt, werd er afgelopen dinsdag zonder Frank en Judith weer een prima wedstrijd neergezet 
voor de Zuidholland Korfbalcup tegen overgangsklasser KCR. Vandaag ging het echter weer om de punten 
en als VALTO de aansluiting met de top wilde behouden moest er gewonnen worden van promovendus 
Juliana in Oud-Gastel. Een flinke schare publiek was achter het vlaggenschip aan gereisd om hen te 
steunen in deze belangrijke wedstrijd. Van andere tegenstanders hadden we gehoord dat Juliana een 
moeilijk te bespelen tegenstander is en o.a. Fortis en Vriendenschaar hadden pas in de slotfase van hun 
wedstrijden het verschil gemaakt met Juliana. VALTO moest dus scherp beginnen en direct het initiatief 
pakken. Met Frank en Judith weer binnen de lijnen begon Frank weer met Bart, Naomi en Iris in de aanval. 
Kevin begon op de bank dus Mees, Laurens, Judith en Zané vormden de verdediging. Na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Mosterdijk schoot VALTO uit de startblokken. De verdediging zette veel druk, 
waardoor de thuisploeg al snel balverlies leed. De wedstrijd was nog geen 25 seconden oud toen Noami 
voor VALTO de nul van het bord schoot. Toen er na vijf minuten al 0-5 op het scorebord stond besloot 
Juliana een time out te nemen. Zané zou de voorsprong voor VALTO nog vergroten naar 0-6 voordat ook 
Juliana de score zou openen. Met een schot en een meegekregen strafworp wist Juliana de achterstand te 
verkleinen naar 3-7. Met om en om scoren werd in de vijftiende minuut de 4-9 tussenstand bereikt. De 
VALTO verdediging wist de tegenstander steeds goed naar buiten te dwingen, waardoor zij vooral van ver 
moesten schieten. In de volgende twee minuten vielen in eens al deze schoten binnen, waardoor Juliana het 
verschil terugbracht naar 7-9. Nu sloeg toch weer een beetje de paniek in de verdediging van VALTO en 
kreeg de thuisploeg hun tweede strafworp mee. Marrien besloot op dit moment ook een time out te nemen, 
maar de strafworpnemer liet zich niet van de wijs brengen en zorgde voor de aansluiting. Bart zorgde echter 
in de volgende aanval er met zijn afgeronde doorloop voor dat VALTO weer wat lucht had. De 8-11 werd 
even later in de zoemer binnen geschoten door Judith, maar nog in dezelfde minuut wist Juliana ook weer 
de korf te vinden. VALTO ging de aanvallen zorgvuldiger opzetten en de verdediging hield de deksel op de 
korf. Frank en Bart zorgden er voor dat VALTO met de 9-13 ruststand de kleedkamer kon opzoeken.  
Bij het begin van de tweede helft was de scherpte bij VALTO even weg, waardoor de thuisploeg in de derde 
minuut als eerste scoorde. VALTO liet Juliana echter niet meer dichterbij komen en hield het verschil drie à 
vier doelpunten. Halverwege de tweede helft had VALTO de scherpte weer even terug en wisten Judith, Bart 
en Frank het verschil weer terug te brengen naar zes bij 12-18. Marrien was intussen al begonnen met 
wisselen. 
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Judith had al een keer het veld verlaten voor Sanne, omdat zij weer last van haar blessure kreeg. Laurens 
maakte, naar later zou blijken, met nog ruim negen minuten op de klok het laatste doelpunt voor VALTO 
toen hij de 12-19 binnen schoot. Ook Juliana bracht nu verse spelers binnen de lijnen en dat bleef niet 
zonder gevolg. Een dame was koud binnen de lijnen en schoot bij het eerste balcontact de laatste treffer van 
de thuisploeg binnen. De 13-19 tussenstand die nu op het scorebord stond zou ook de eindstand worden. 
Beide ploegen kregen het in de resterende acht minuten niet meer voor elkaar om een doelpunt te maken. 
Het aanvalsspel van VALTO werd rommelig en er werd onnodig balverlies geleden. Maaike werd nog binnen 
de lijnen gebracht en ook Judith kwam nog terug in een poging de voorsprong nog te vergroten, maar het 
mocht allemaal niet baten. Het Lierse publiek had ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep om achter 
het vlaggenschip aan te reizen en werden getrakteerd op een goede eerste helft. Het tweede deel was 
helaas weer minder met maar zes doelpunten. VALTO had echter vanaf het begin de tegenstander bij de 
strot en op een kleine dip na stond er de hele wedstrijd een ruime voorsprong op het scorebord. Een mooi 
begin van de kerstvakantie en met deze overwinning houdt VALTO de aansluiting met de top. Publiek echt 
heel fijn dat jullie er allemaal waren en we zien u allen graag terug op 6 januari als we het in onze Vreeloohal 
op nemen tegen de selectie van Albatros uit Zwijndrecht.  
Voor nu allemaal fijnen feestdagen en dat 2018 u veel mooie dingen mag brengen.  
 
          Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
 
Nieuwerkerk 9 - VALTO 8 
Na het debacle van vorige week waarin het 8e heel ruim verloor van 't Carpoen 3, waren de Bronto's erop 
gebrand om nu toch echt weer punten te pakken en zo winterkampioen te worden. Met drie volle auto's met  
supporters Mieke, Bart en Marleen en invallers Kitty en Rianca vertrokken we naar Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Aangekomen bij een schitterend complex met vanuit de kantine uitzicht op de zaal en op het veld (waar nu 
overigens niet veel te zien was), werd de koffie geproefd en afgekeurd. Na wat onduidelijkheid welke heren 
er nu bij Fiona en Rosanne mochten starten, kon de scheidsrechter dan toch influiten. Het eerste doelpunt is 
een redelijk onmogelijk vlak afstandschot van Nieuwerkerk wat toch de korf raakt, 1-0 achter. Gelukkig is 
daar Sjors die het al snel recht trekt naar 1-1. Nogmaals een behoorlijke afstand voor Nieuwerkerk die 
wederom raakt gaat. Maar nu is het Michiel die korf vindt en het staat weer gelijk. De meeste kansen zijn 
toch echt voor VALTO maar daar is Nieuwerkerk weer. Weer van hele verre afstand en lekker vlak, maar 
toch raak. Ook hier trekt Sjors het weer recht en staan we weer gelijk. Jolanda weet met een mooie doorloop 
een strafworp mee te krijgen die Michiel keurig verzilverd. Voor het eerst komt VALTO op voorsprong in deze 
wedstrijd. Kitty weet de dames van Nieuwerkerk, die al iets meer op leeftijd zijn dan onze jeugd, aardig zoek 
te lopen en pakt mooie kansen. Alleen wil het precies vandaag niet lukken om ze door de korf te krijgen. 
Inmiddels is VALTO 1 ook begonnen en is razende reporter Peter de grote afwezige in onze app-groep. 
Gelukkig houden Petra en Tamara de mensen langs de kant goed op de hoogte en kan er ook af en toe een 
tussenstand het veld in gegooid worden. Dat doet de stemming van VALTO goed! Helaas leidt het nog niet 
direct tot doelpunten en Nieuwerkerk maakt weer 4-4 gelijk en komt zelf via 5-4 op een 6-4 voorsprong. Maar 
dan is Marco er klaar mee en onder luide aanmoediging van Mieke gooit hij er twee achter elkaar in. Mooi, 
we staan weer gelijk. Sjors zet de trend nog even door een maakt er 6-7 en 6-8 van. Dan is het weer de 
beurt aan Nieuwerkerk en via 7-8 komen ze weer langszij tot 8-8. Inmiddels heeft de schoen van  
Arie het in het heetst van de strijd het begeven. Gelukkig heeft hij dezelfde maat als reserve Martin en 
worden er even snel schoenen gewisseld. Met de nieuwe schoenen gaat het nog beter lopen in dit vak en  
Sjors brengt VALTO op een 8-10 voorsprong. Ook de heer van Arie redt het einde van de wedstrijd niet en 
wordt net als de schoenen van Arie vervangen voor een andere heer. In het andere vak loopt het als een 
speer met Kitty en Rianca die de gemiddelde leeftijd enorm omlaag halen en het tempo juist lekker omhoog  
gooien. Maar met de kansen afronden wil het nog niet zo lukken. Na de 9-10 van Nieuwerkerk krijgt VALTO 
een strafworp mee die Michiel er netjes ingooit. De tijd is dan al zo goed als voorbij en met een eindstand 
van 9-11 op het bord kunnen we via de app nog mooi de tweede helft van VALTO in alle rust meekrijgen. 
Nadat ook deze overwinning een feit is, trekt het 8e tevreden huiswaarts om van de kerstdagen te gaan  
genieten. Rianca en Kitty: bedankt voor het invallen en Mieke bedankt voor de support! Op naar 2018! 
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Maassluis D2- VALTO D3 
De laatste wedstrijd van het jaar gaan we naar Maassluis. 
De wedstrijden worden door de D3 steeds beter gespeeld, echter is het nog niet gelukt binnen deze 
competitie de winstpunten binnen te halen.  
Daar gaat vandaag de D3 dan ook voor. ( Andere weken natuurlijk ook al!) 
Sjors heeft de kids een nieuwe aanvaltechniek bijgespijkerd dus dat belooft een hoop! 
Lucas vertelde dat hij een werkstuk maakt over de stichting Spieren voor Spieren. Om geld voor deze 
stichting in te zamelen had hij een goede deal met zijn vader gemaakt, nl voor elk doelpunt wat de D3 
maakt, sponsort hij €2, ,voor een tegen doelpunt €1. Nog een extra stimulans! 
De D3 moest nog een beetje warmdraaien, Maassluis scoorde al vrij snel het eerste punt. Even later scoorde 
Lucas het eerste punt voor VALTO, Yes! 
VALTO speelde best redelijk, maar  Maassluis was net wat alerter en stond in de rust voor met 1-3. 
Na wat peptalk van Sjors ging de D3 echt los! Ze werden steeds feller en sneller!  
En het samen spelen ging heel erg goed. 
Lucas scoorde weer! En Dieuwertje! Op een gegeven moment maakt Lucas de 5-5. 
Spannend! Mascotte Bertje en een hoop fans stonden natuurlijk bij ieder doelpunt te juichen, dat hielp 
misschien ook nog wel een beetje... 
Dieuwertje en Rosann wisten alle twee nog een keertje te scoren, waarmee de eindstand 5-7 is geworden!!! 
Super gedaan!  
Het was echt een hele spannende en leuke wedstrijd om naar te kijken, ga vooral zo door in 2018 D3 !!! 
Nu eerst lekker vakantie houden! 

     Groetjes Maartje en Annemieke. 
 
 
 
VALTO E2 
Terwijl de meeste teams al aan het genieten waren van een verdiende vakantie, mocht de E2 aantreden 
tegen Dijkvogels E1. We waren niet het enige VALTO-team in Maasdijk, want op het veld naast ons speelde 
onze F1. De tribune zat dan ook vol met Lierse support. De tactiek van de E2 was ook deze week: vanaf de 
eerste seconde snel en fel spelen. Vanaf het eerste fluitsignaal gebeurde dat dan ook direct, maar 
Dijkvogels liet zich niet zomaar opzij zetten. Na de 0-1 van Anouk werd het snel alweer 1-1. VALTO ging 
goed door en na tweemaal Déon en weer Anouk stond het bij de eerste time-out 1-4. Na wat korte tips ging 
de E2 rustig verder waar het gebleven was. Ook invaller Frenk pakte zijn doelpuntje mee en met een mooie 
voorsprong van 2-8 werd er gerust. Het spel was precies zoals het was afgesproken: fel en snel. Dat kost 
ook veel energie en alle spelers hadden bij rust dan al een knalrood hoofd. Maar we waren pas halverwege, 
in de tweede helft kon nog van alles gebeuren. Met de opdracht om nog meer op de bal te verdedigen begon 
de E2 aan de tweede helft. Dijkvogels had ontzettend veel moeite met overspelen doordat iedereen bovenop 
z’n tegenstander zat. Daardoor werden er heel veel ballen onderschept en kon de E2 rustig nog twee keer 
scoren. Met een 10-2 voorsprong tien minuten voor tijd zou je zeggen dat de wedstrijd gespeeld was. Echter 
besloot de E2 anders. Was het de vakantie die nu echt begonnen was? Dachten we al aan het kerstdiner? 
Of roken we de oliebollen al? We zullen het nooit weten, maar de laatste tien minuten willen we snel 
vergeten. Dijkvogels kwam terug tot 8-10 en de wedstrijd had niet veel langer meer moeten duren… Tot 
grote opluchting van de supporters wist de E2 ook vandaag weer te winnen en kunnen we als koploper 2018 
in. Want ook na het kampioenschap op het veld doet de E2 het onwijs goed in een moeilijke poule. Daarbij 
willen we ook alle invallers bedanken die ervoor gezorgd hebben dat we iedere week genoeg spelers 
hebben. Dus Frenk, Toon, Elise, Justin, Noortje, Iris en Lenne, DANKJULLIEWEL! We hopen in 2018 weer 
op jullie steun te kunnen rekenen. Dat 2018 weer een sportief mooi jaar mag worden voor alle VALTO-
teams. 
 
 VALTO E2 
 
 
 
 
 
VALTO E3- ALO E3 
De laatste wedstrijd van 2017 spelen de kinderen van VALTO E3 thuis in de Vreeloo hal tegen ALO uit Den 
Haag. Charlotte is er vandaag niet maar gelukkig hebben we goede vervanging, Anne komt ons helpen. De 
wedstrijd is nog maar nauwelijks begonnen of VALTO maakt al een doelpunt, dat belooft wat voor de rest 
van de wedstrijd. In de eerste 10 minuten scoort VALTO 4 keer en ALO scoort niet. 
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De tweede 10 minuten wordt de voorsprong vergroot naar 6-0. De kinderen spelen goed naar elkaar over en 
na de rust gaat het weer snel , er wordt 5 keer gescoord wat de stand brengt tot een 11-0 voorsprong. In de 
laatste 10 minuten komen daar nog 3 treffers bij wat een 14-0 eindstand maakt. Goed gedaan team!! 
We wensen iedereen fijne kersdagen en een goed 2018!! 
 
       Groetjes, Marianne en Ben 
 
 
 
 
Dijkvogels F1 – VALTO F1 
Vandaag gaan we weer korfballen. We spelen uit om 10 uur tegen de Dijkvogels. Hoewel we heel hard 
trainen, is het best lastig binnen onze poule. Gelukkig ligt het niet aan de gezelligheid met elkaar. En met 
elkaar bedoelen we spelers, coaches en trainers, maar ook met de ouders.  
Als iedereen weer op zijn plaats staat gaan we beginnen. Maar wat een pech, hebben de Maasdijkers onze 
korf misschien kleiner gemaakt? De bal wil er aan onze kant maar niet in. We lopen vrij, spelen over, hebben 
kansen, maar helaas. De Maasdijkers lopen uit en onze wissel Sara hebben we nu heel hard nodig als 
superspeler. We komen nog wat terug, zelfs een eigen doelpunt van de Dijkvogels waarvoor hartelijk dank. 
De wedstrijd eindigd met 15-7.  
Mandy en Elise hebben een verrassing voor de spelers. Normaal duiken de spelers na de wedstrijd onder de 
douche, maar voor deze ene keer niet, ze nemen met elkaar een duik in het zwembad. Na het zwemmen 
gaan we bij Elise thuis poffertjes eten. Wat een feest om dit met elkaar te doen. Mandy en Elise super 
bedankt voor jullie spontane ideeën.  
Iedereen van de F1 wensen jullie een hele fijne vakantie en een knallend korfbaljaar toe.  
 
 
De korfbalgroeten van 
Bas Lize Lieke Dieke Sara Mandy en Elise 
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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  



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




