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Dé sportvereniging van het Westland 
Bovenstaande titel vraagt wat uitleg. Zo nu en dan komt deze kreet naar boven in een BB-stukje, een FB-
berichtje of een TW-post. Niet iedereen is er bekend mee merk ik en dat zorgt wel eens voor fronsende 
wenkbrauwen. Welnu, misschien is het tijd voor een een stukje uitleg voor de nieuwe leden, maar ook voor 
de alle anderen. Het is tenslotte nogal wat. 
 
Zo’n vijf jaar geleden hebben we als vereniging een focus-traject doorlopen. Dit traject, door de korfbalbond 
geïnitieerd, had een aantal doelen. Groei was één doel, behoud een ander, structuur en kwaliteit de laatste. 
Deze doelen konden bereikt worden door focusgebieden aan te wijzen en dat hebben we toen gedaan. De 
gebieden waren: Basisscholen, Fit&Fun, Kangoeroes, Breedtesport, met als pilaren Sponsoring, 
Communicatie, Vrijwilligers en Organisatie. Er is in de twee jaar dat het traject duurde flink aan gewerkt om 
het op te zetten en in te bedden. Dat is toen goed gelukt en daar plukken we nu nog altijd de vruchten van. 
We zijn er overigens ook nog altijd mee bezig, aanpassen en bijwerken! 
 
Binnen het stuk organisatie was er behoefte aan een duidelijke structuur (die er ook gekomen is) én een 
visie met daarbij een stip op de horizon. Die stip is er óók gekomen, welke destijds is verwoord naar “Dé 
sportvereniging van het Westland”. Het is dus een doel, een streven. En het is een mooie, omdat deze is 
voortgekomen uit de gehele vereniging, is hij dus ook van de gehele vereniging. Door met leden te praten uit 
alle hoeken van de club bleek dat iedereen trots wil zijn op onze eerste teams, maar ook gezelligheid wilde, 
aandacht voor de jeugd, activiteiten, ledenbehoud en zichtbaarheid naar buiten. Uiteindelijk hebben we dat 
teruggebracht naar een drietal kernwaarden, later aangevuld met twee andere, die we uiteindelijk de "5G 
kernwaarden" zijn gaan noemen: 
 
Goed - Valto presteert bovenin onze (korfbal)regio 
Gezellig - Valto is staat bekend als een goede en leuke vereniging 
Gaaf - Valto is een vereniging waar we trots op zijn en dat willen we blijven 
Groen - Valto is een duurzame vereniging, gericht op de toekomst 
Gezond - Valto zorgt goed voor haar leden 
 
Deze kernwaarden zijn uiteraard nog verder uit te schrijven, maar dan wordt het wel een héél lang verhaal. 
Komende weken ga ik daar wel iets meer over vertellen. Voor nu wil ik vooral benadrukken dat dit waarden 
zijn waarop we als vereniging drijven en op kunnen bijsturen, als het goed is richting het doel. Iedere keer 
een stapje verder, iedere keer een stapje beter. Het doel, ergens op de horizon, waar we naar op weg zijn … 
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op weg naar dé sportvereniging van het Westland. Dus niet alleen korfbal, niet alleen De Lier, niet alleen 
prestatie en ook niet alleen gezelligheid. Een mix van allerlei factoren die ons maken tot wat we zijn: VALTO! 
 
Kunnen we nog ergens op verbeteren? Zeker weten! Weten we dat allemaal al? Ik denk het niet. Mocht je 
hier ideeën over hebben, dan horen we ze graag :-) 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Zaterdag 27 januari 2018 
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Opstellingen 27 januari 2018 
VALTO 1 en 2: opstelling in overleg 
 
VALTO 3 – vertrek 17.15 uur 
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Laurens en Niels K 
Dames: Antoinette, Laura, Lisa, Denise en Petra 
 
VALTO 4 – aanwezig 17.00 uur 
Heren: Steven, Michael, Twan, Thomas en Ruben 
Dames: Manon, Romy, Joyce en Sheila (A1), res: ?? 
 
VALTO 5 – vertrek 19.45 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna 
 
VALTO 6 – vertrek 17.45 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne 
 
VALTO 7 – vertrek 12.00 uur 
Heren: Jelle, Rinze, Ruud en Wouter, res: Twan (A2) 
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie 
 
VALTO 8 – aanwezig 15.45 uur 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Bart en Peter, res: Joost (A3) 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona en Rosanne, res: Rianca (A3)  
 

LET OP! Woudseweg afgesloten komende twee weekenden 
In een tweetal weekenden worden werkzaamheden verricht op en nabij de Woudseweg, welke De Lier en 
Delft met elkaar verbindt. Dat betekent dat het voor zowel Valto teams als hun bezoekers even opletten 
wordt en mogelijk omrijden. En dus is op tijd vertrekken aan te raden! 
Zaterdag 27 januari 
In het eerste weekend (26 – 29 jan) wordt het kruispunt Woudseweg/Harnaschdreef afgesloten vanaf 
vrijdagavond 26 januari 21.00 uur tot maandagochtend 29 januari 05.00 uur. Gedurende de aansluitende 
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week (wk 5) gaat het verkeer weer over de vernieuwde kruising, zij het dat de verkeerssituatie wel 
enigszins is aangepast. 
 
Zaterdag 3 februari 
In het tweede weekend wordt de nieuwe Zuidhoornseweg aangesloten op de A4. De noodzakelijk 
afsluiting is ook weer van vrijdagavond 2 februari 21.00 uur tot maandagochtend 5 februari 05.00 uur. De 
kruising Woudseweg/ Harnaschdreef is dan gewoon open, maar er is, langs die route, geen verkeer 
mogelijk naar de A4. 
 

Uitslagen 20 januari 2018 
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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde uit tegen RWA 1. Thuis werd er, na een gelijk opgaande eerste helft, met ruime cijfers van 
deze ploeg gewonnen, 34-23. Dit keer speelde het eerste een groot gedeelte van de wedstrijd te slap en 
was de thuisploeg juist extra getergd om de punten in eigen huis te houden. Daarbij kwam dat bij RWA alles 
lukte en bij VALTO juist alles mis ging. Einduitslag: 27-21. Hiermee is de achterstand op koploper VEO nu 
vijf punten en op de nummer twee (Fortis) drie punten. A.s. zaterdag speelt het eerste thuis tegen koploper 
VEO 1. Uit werd er met 19-20 gewonnen. 
VALTO 2 speelde uit tegen IJsselvogels 2, de nummer 7 uit de poule. Thuis werd er met 23-11 gewonnen. 
Dit keer moest het tweede het doen met een aantal invallers, omdat er een paar spelers mee waren met het 
vlaggenschip. Gelukkig deden deze invallers niet onder voor de basisspelers en kon ook met dit team een 
ruime overwinning worden geboekt: 13-28. Hiermee blijft het tweede koploper in de poule. A.s. zaterdag 
speelt het tweede thuis tegen VEO 2. Uit werd er met 20-19 verloren. Het verschil met VEO 2 is twee 
punten, dus het belooft een spannende strijd te worden. 
VALTO 3 speelde thuis tegen WION 4. Uit werd er met 10-21 van deze ploeg gewonnen. De laatste 
wedstrijden is het derde lekker op dreef, dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Hier kon echter niet 
aan voldaan worden. Het derde ging mee in het tempo en het spel van de tegenstander, waardoor het nog 
een lastige opgave werd. Gelukkig werden de punten wel gewoon binnen gehaald: 19-13. A.s. zaterdag 
speelt het derde uit tegen OZC 2, de huidige nummer 3 van de ranglijst. Zij hebben vier punten achterstand 
op koploper VALTO 3. 
VALTO 4 speelde thuis tegen DES 5. Buiten werd er met 8-16 van deze ploeg verloren en de uitwedstrijd in 
de zaal eindigde in 25-19. Geen makkelijke tegenstander dus voor het vierde. Toch zat een overwinning of 
een gelijkspel er langere tijd in, want het vierde hield lang stand en heeft zelfs een groot gedeelte van de 
wedstrijd voor gestaan. Helaas wist DES de laatste tien minuten toch de wedstrijd naar zich toe te trekken: 
14-17. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen KZ Danaïden 4. Deze ploeg staat onderaan met vier 
punten terwijl het vierde op de vierde plek staat met drie punten meer. Uit werd er met 17-15 van deze ploeg 
verloren. 
VALTO 5 speelde thuis tegen KCR 5. Uit werd, na een gelijk opgaande wedstrijd, een nipte overwinning 
behaald: 15-16. Ook dit keer ging de wedstrijd gelijk op en bleef het lang spannend wie de punten ging 
pakken. Het vijfde had de langste adem en wist aan het eind dan toch een klein gaatje te slaan. Het was 
genoeg voor de overwinning: 16-14. Bovenin de poule is het druk, want zowel Olympia 3 als Weidevogels 4 
hebben 13 punten, Valto volgt met 12 punten en daarna staan twee teams met 10 punten, die nog een 
inhaalwedstrijd tegoed hebben. Tegen drie van deze tegenstanders moet het 5e nog spelen. A.s. zaterdag 
staat één van de onderste team op het programma: OZC 3. Thuis werd er met 22-14 gewonnen van dit 
team. 
VALTO 6 speelde uit tegen ODO 5. Thuis werd er met 8-14 verloren en gezien de stand zou het geen 
makkelijke opgave worden om dit keer wel de punten binnen te halen. Het positieve is dat er verdedigend 
een beter resultaat werd behaald, maar het was bij lange na niet genoeg om in de buurt te komen van een 
puntje. Het werd dit keer 13-8. A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen Excelsior 6. Een tegenstander die het 
zesde nog niet eerder tegen kwam. Qua stand heeft Excelsior vijf punten meer dan VALTO, maar ze hebben 
wel twee wedstrijden meer gespeeld. 
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VALTO 7 speelde thuis tegen ONDO 6. De enige wedstrijd die tot nu toe werd verloren, was uit tegen 
ONDO, 10-7. Winst was noodzakelijk om op gelijke hoogte te komen met koploper ONDO, dus het zevende 
was er op gebrand om dit keer wel te winnen van ONDO. Het was geen al te beste wedstrijd, waarin maar 
weinig doelpunten werden gemaakt, maar het was genoeg voor de winst: 9-5. Ook leuk dat het zevende nu 
een net iets beter onderling resultaat heeft en daarmee nu de koppositie heeft overgenomen van ONDO.  
A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen Meervogels 6. Thuis werd hier met 21-6 van gewonnen. 
VALTO 8 was weer vrij, maar mag a.s. zaterdag eindelijk weer in actie komen. Ze spelen dan thuis tegen 
Eureka 2. Uit werd er met 11-16 van deze ploeg gewonnen. 
  
VALTO A1 speelde uit tegen Sporting Delta A1. Thuis werd er met 19-21 verloren. Bij winst zou de A1 op 
gelijke hoogte komen met Sporting Delta en kon er goede zaken gedaan worden om afstand te nemen van 
de onderste twee plekken. Een belangrijke wedstrijd dus! De A1 ging goed van start en wist bijna de hele 
eerste helft op voorsprong te staan. Met rust was dit helaas omgebogen naar een nipte achterstand: 13-12. 
Genoeg tijd om dit nog te herstellen, maar het wilde helaas niet lukken. Het verschil werd alleen maar groter 
en zo werd het uiteindelijk 26-21. De A1 staat nu met vier punten op de één na laatste plek, waarbij ze nog 
twee keer tegen de nummer laatst uit de poule moeten spelen. De achterstand op de nummer 6 en 5 is 
respectievelijk twee en drie punten, waarbij VALTO een wedstrijd minder gespeeld heeft. Kortom: alles is 
nog mogelijk, maar er komen nog wel een paar heel belangrijke wedstrijden aan voor de A1. A.s. zaterdag 
speelt de A1 thuis tegen Die Haghe A1, waar uit heel knap van gewonnen werd: 16-18. Die Haghe heeft 
echter nu wel zes punten meer dan VALTO. 
VALTO A2 speelde thuis tegen KCR A2. Uit werd er met 15-8 van deze ploeg verloren. De A2 ging dit keer 
goed van start en kon scorend lang bijblijven. Zo stond er met rust nog een gelijke stand op het scorebord. 
Wel kostte het VALTO duidelijk wat meer moeite om tot scoren te komen dan KCR. Dit harde werken, 
zorgde er voor dat halverwege de tweede helft de koek op was en KCR het verschil wist te maken.  
Einduitslag: 12-15. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen koploper KOAG A1. Thuis werd er met 11-22 
verloren. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Maassluis A4. Er werd nog niet eerder tegen elkaar gespeeld, maar gezien 
de stand (Maassluis had nog geen punten gehaald, terwijl de A3 er vier wist te halen) moest het mogelijk zijn 
om weer een overwinning bij te schrijven. Dat lukte! Het werd maar liefst 19-9. Goed voor het zelfvertrouwen! 
Met dit in het achterhoofd speelt de A3 a.s. zaterdag thuis tegen Weidevogels A3. Uit werd hier met 9-7 van 
verloren, maar gezien de flow waar de A3 nu in zit, zou het nu wel eens de andere kant op kunnen vallen. 
VALTO B1 speelde uit tegen Fortuna B2. Thuis werd een zeer goede wedstrijd gespeeld door de B1 en werd 
Fortuna met ruime cijfers aan de kant gezet: 18-9. Dit keer een totaal ander beeld, want de B1 had het zeer 
lastig met de tegenstander. Met name scorend wilde het niet zo lukken. Met rust stond het pas 3-5. Ook de 
tweede helft liet hetzelfde beeld zien. Uiteindelijk werd pas in de laatste minuten het grootste gat geslagen. 
Eindstand: 8-12. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Weidevogels B1. Thuis werd er met 15-3 gewonnen. 
VALTO B2 speelde uit tegen Twist B1. Thuis werd er nipt gewonnen: 8-7, maar gezien de stand in de 
ranglijst zou het verschil toch groter moeten zijn. Twist staat onderaan met nul punten en de B2 bevindt zich 
in de middenmoot met zes punten. Toch ging het ook nu weer niet vanzelf, er moest hard voor gewerkt 
worden. Gelukkig kwam de overwinning niet in gevaar en werd het dit keer 7-10. A.s. zaterdag speelt de B2 
uit tegen GKV B1. Thuis werd er met 12-7 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO B3 speelde uit tegen Nieuwerkerk B2. Thuis werd er met 4-10 verloren, maar het verschil in de poule 
was voorafgaand aan de wedstrijd maar twee punten in het voordeel van Nieuwerkerk. Dit keer ging de 
wedstrijd ook gelijk op en bleef het lang spannende wie er met de punten vandoor ging. Helaas was het toch 
net Nieuwerkerk die een nipte overwinning wist binnen te slepen: 7-6. Voor de B3 dus wel een veel beter 
resultaat dan de vorige keer. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Gemini B1. Deze ploeg staat onderaan 
met nul punten. Thuis wist de B3 met 13-2 te winnen. 
 
Valto C1 kreeg KCR C1 op bezoek. Uit had Valto nog moeite met deze ploeg of misschien wel meer met 
zichzelf maar deze keer had KCR niets in te brengen. Valto scoorde binnen 5 seconden de eerste goal en 
gooide er diversen in voor KCR het eerste doelpunt had. In de tweede helft werd er wat minder gescoord 
maar het was voldoende voor een ruime overwinning. Er werd met 15-6 gewonnen. Komende zaterdag gaan 
jullie op bezoek bij PKC C2. Thuis werd hier zeer eenvoudig met 17-5 van gewonnen. Afgelopen zaterdag 
wist PKC echter te verrassen door van Avanti te winnen. Niet onderschatten dus deze tegenstander! 
Valto C2 was vrij. Aanstaande zaterdag komt Dijkvogels C1 op bezoek. Uit werd hier nipt van gewonnen 
door in de laatste 10 seconden het winnende doelpunt te scoren. Een gelijkwaardige tegenstander dus! 
Valto C3 ging op bezoek bij koploper Olympia C2. Dat ze de terechte koploper zijn, blijkt wel uit de uitslag. 
Er werd 8-2 verloren. Zaterdag aan jullie op bezoek bij ODO C1. Thuis werd hier nog verrassend met 6-5 
van gewonnen. Laat ook deze keer zien dat jullie voor verrassingen kunnen zorgen! 
Valto C4 kreeg Excelsior C2 op bezoek. Uit werd er met 6-6 gelijk gespeeld dus er werd gehoopt op winst. 
In de rust stond het 2-2 en kon het nog alle kanten op. Vlak na rust was Valto echter even de weg kwijt 
waardoor Excelsior uit wist te lopen. Toen Valto de draad weer oppakte, was het gat te groot om nog te 
dichten. Er werd met 5-8 verloren. Zaterdag komt Fortuna C5 op bezoek. Uit werd er met een buzzer-
doelpunt verloren. Hopelijk weten jullie deze zaterdag een wedstrijd lang scherp te blijven en kan de eerste 
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winstpartij van dit jaar opgeschreven worden! 
 
Valto D1 speelde een spannende en belangrijke wedstrijd tegen mede-koploper IJsselvogels D1. Uit werd 
nipt verloren en ook nu ging de wedstrijd gelijk op met dan weer Valto op voorsprong en dan weer 
IJsselvogels. Aan het einde wist IJsselvogels toch nog de gelijkmaker te maken waardoor het 7-7 werd. 
Theoretisch is het nog mogelijk om kampioen te worden maar dan moet vanaf nu wel alles gewonnen 
worden en de directe concurrent nog een keer punten laten liggen. Dat alles winnen hebben jullie in eigen 
hand, te beginnen met KOAG D1 aanstaande zaterdag, waar thuis van gewonnen werd met 9-7. 
Valto D2 speelde tegen de nummer laatst, ADO D1, en wist daar goed gebruik van te maken. Er werd maar 
liefst 16x gescoord en er werden maar 5 doelpunten doorgelaten. 16-5 dus! Zaterdag treffen jullie Avanti die 
gelijk staan met jullie. Thuis werd hier nog van gewonnen. Trek de lijn van zaterdag door, dan is winst hier 
ook weer mogelijk! 
Bij Valto D3 wil het allemaal nog niet zo lukken in de zaal. Het is niet zo dat de tegenstanders allemaal veel 
beter zijn maar de D3 weet de wedstrijden gewoon niet naar zich toe te trekken. Zaterdag werd er met 5-2 
verloren van ODO. Nu is 5 doelpunten doorlaten op zich prima, maar 2 doelpunten scoren is echt te weinig. 
Zaterdag komt IJsselvogels op bezoek. Uit werd 9-3 van ze verloren maar als jullie zaterdag er allemaal vol 
voor gaan, moet winst van deze ploeg echt mogelijk zijn! 
Valto D4 was vrij afgelopen zaterdag. Komende zaterdag spelen jullie thuis tegen ODO D2. Uit werd 6-4 
verloren. Geen groot verschil dus misschien zit er zaterdag wel meer in! 
Valto D5 was afgelopen zaterdag ook vrij. Zaterdag a.s. spelen jullie tegen de ongeslagen koploper 
Weidevogels D2. Er werd nog niet eerder tegen deze ploeg gespeeld. Als jullie kans willen houden op het 
kampioenschap, jullie staan tenslotte 2e, dan moeten jullie van deze tegenstander winnen! 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk. Vorige keer dat jullie Nieuwerkerk troffen wisten 
jullie ruim te winnen, dus daar gingen jullie zaterdag natuurlijk weer voor! Er werd iets minder gescoord dan 
vorige ontmoeting, maar jullie waren weer de betere partij en wonnen met 5-11. Goed gedaan! Aanstaande 
zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Dijkvogels E1. Zet ‘m op! 
VALTO E3 speelde tegen Dubbel Zes. De nummer laatste uit jullie ploeg, waarin jullie bovenaan staan. Dus 
deze wedstrijd moest op papier een makkie worden. En dit was ook zo! Jullie wisten ruim te winnen met 0-9. 
Knap gedaan en zeer goed verdedigd! Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij. 
VALTO E4 was afgelopen weekend ook vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Sperwers. Succes! 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag een super goede wedstrijd tegen Meervogels. Helaas wisten jullie 
niet te winnen, maar jullie hadden allemaal inzet en waren super fanatiek! Jullie gingen er goed voor en 
scoorden mooie ballen! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Dijkvogels.  
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. De meiden van de F2 hebben goed hun best gedaan 
tegen deze nummer 2 uit de poule. Jullie hadden afgesproken om echt héél dichtbij te verdedigen om het 
scoren moeilijk te maken. Dat deden jullie erg goed en met veel inzet! Jullie waren fel en hebben zelf ook 
een paar knappe doelpunten gemaakt door goed te kijken wie er vrij stond en snel over te gooien! Helaas 
wisten jullie niet te winnen, maar hopelijk kunnen jullie dit goede spel vasthouden volgende week tegen 
Fortuna! Succes! 
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen Nexus. De F3 had in het begin wat moeite om de bal goed 
naar de paal te krijgen, even later ging dit een stuk beter en heeft Nexus steeds met een superspeler 
gespeeld. In de tweede helft ging jullie ook beter afvangen waardoor jullie kans na kans kregen. Jullie 
wonnen makkelijk met 3-14. Aanstaande week spelen jullie tegen Sperwers en zijn jullie team van de week 
bij VALTO 1! Heel veel plezier! 
VALTO F4 had het lastig afgelopen zaterdag tegen HKV, ondanks dat jullie vorige keer hadden gewonnen. 
HKV was erg gegroeid en daarom was het lastig om hun goed te verdedigen. Aanvallend ging het na een 
tijdje steeds beter en werd er goed overgespeeld. Helaas wel verloren. Aanstaande zaterdag spelen jullie 
tegen Ijsselvogels. Succes! En veel plezier als team van de week! 
 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te 
fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
We kregen 3 wedstrijden terug namelijk VALTO 3, 4 en 5. 
 
Het was niet eenvoudig om Valto 5 ingevuld te krijgen. Uiteindelijk was Wim 
bereid deze te fluiten, nam Jan Valto 4 voor zijn rekening en deed Pierre Valto 
3. 
Klasse mannen! 
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Wedstrijden buiten VALTO 
Jan mocht nu bij Ondo maar dan wel de buren. Het ging lekker en was een leuke wedstrijd die ONDO B1 
verloor met 17-22.  
 
Rick zou vrij zijn en Alex was op wintersport maar de bond had Rick toch nodig. Rick ging samen met 
Arthur den Ouden naar Driebergen. Rick meldt: “wedstrijd tot aan de laatste seconden spannend, 2 
seconden voor tijd werd de winnende goal gemaakt.” 
 
Ruben floot Dijkvogels 1 – Sperwers 1. Ik dacht dat Pierre deze floot maar die nam Valto 3 voor zijn 
rekening. Pierre meldt “We hebben planmatig wat veranderingen toegepast. Ruben heeft bij Dijkvogels 
gefloten en ik V3. Ben bij Ruben wezen kijken, hij floot een prima pot. Werd ook niet echt getest, Dijkvogels 
had geen kind aan de Sperwers. Ruststand 10 -1, eindstand 17 -5!!!. Kan Ruben ook verder niets aan 
doen....”  
 
Cock floot Achilles 3 – Excelsior 3. Cock meldt “Ik heb gisteren een fysieke maar sportieve wedstrijd gefloten 
tussen Achilles en Excelsior met een verrassende eindstand: 22 - 15. Ik heb gisteravond ook nog een 
beoordeling gedaan bij SKF in Veenendaal. Ook dit was een leuke wedstrijd om te zien vergelijkbaar met 
Achilles-Excelsior, met een prima leidende scheidsrechter. Ik was wel om 00:30 uur thuis, dus een hele 
lange dag korfbal...”  
 
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzingen voor de komende week 27 januari 2018! 
 
   Scheidsrechter Gastheer 
 SDO 2 Phoenix 2 Alex den Hartog  
13:20 Valto A1 Die Haghe A1 M. Kuif (Arnold Kok) 
14:15 Valto C4 Fortuna / Delta Logistiek C5   
14:55 Valto 2 VEO 2 Mark Spillekom (Wim van Dalen) 
15:15 Valto C2 Dijkvogels C1 Corne Pronk (Arnold Kok) 
16:00 Merwede 4 Rust Roest 3 Thijs Dijkstra  
16:15 Valto 1 VEO 1 R. Dekker (Wim van Dalen) 
16:15 Valto 8 Eureka 2   
17:45 Valto 4 KZ Danaiden 4  (Wim van Dalen) 
18:00 Albatros 1 Vriendenschaar 1 Jan Korteland  
19:40 Merwede A1 Maassluis A1 Cock Matthijsse  
 
Rick en Alex nog maar die horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
 
Succes mannen!! 
   Gastheercoördinator Peter 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Afgelopen weekend.. 
Een aantal mooie uitslagen in de Hoekstee, waar zowel 1,2 als A1 
won! Dit weekend was het puzzelen: spelers van de A1 starten in 
2, spelers van 2 starten in 1 en spelers van 1 spelen met pijn of 
lichte blessures. Dank allen voor jullie inzet over al onze selectie teams heen. Helaas bleek RWA 1 voor 
Valto 1 een niet te kloppen tegenstander, met 27-21 waren vooral de heren uit Rhoon te sterk. Valto 2 
speelde tegen IJsselvogels 2, waar vorige keer ook van gewonnen kon worden met ruime cijfers. Ook dit 
weekend was het feest, met maar liefst 29-14 een mooie uitslag. Helaas waren de kansen voor de A1 tegen 
Sporting Delta op papier beter dan in het veld: met 27-21 was de ploeg uit de Drechtsteden sterker dan 
Valto. 
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Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing 
Ook afgelopen week is weer gebleken dat de vloer van hal 1 problemen oplevert. Er wordt gekeken naar 
mogelijke oplossingen. Eén daarvan is dat a.s. dinsdag de leverancier van de vloer komt om te kijken of een 
noodreparatie mogelijk is. En wat vorige week ook al geschreven werd: als bestuur werken we samen met 
Optisport en de gemeente om de problemen met zowel de klok als de vloer spoedig op te lossen. Vragen? 
Vragen!  

Weetje van de week 
Een weetje van de week wat ons niet altijd helpt maar wel kansen geeft. Wisten jullie dat de Valto KNKV  
scheidsrechters soms tot wel 5 wedstrijden per weekend terugkrijgen die gefloten moeten worden? Naast 
dat zij zelf buiten de deur beoordelen, andere beoordelaars of scheidsrechters coachen of zelf fluiten, fluiten 
zij vaak ook nog thuiswedstrijden van onze Wedstrijdklasse ploegen. Soms krijgen we daarbij hulp, zoals 
bijvoorbeeld dit weekend Wim van Dalen, ontzettend fijn dat we met elkaar op zo'n korte termijn dingen voor 
elkaar krijgen!  
Herhaling berichten 
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!  
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   

Oproep! (herhaling) 
Voor mijn Eritreese inburgeringsmaatje ben ik op zoek naar zaal- en/of veldkorfbalschoenen, maat 31/32, 
zodat zijn zoontje eens wat trainingen bij de korfbal mee kan doen (en vaders een bakkie aan de bar...). Ook 
stoere sportkleding (shirtje, sportbroekje, trainingspak?) voor een jochie van 6 jaar is van harte welkom. 
Reacties via de mail:	dijkstra.arie@gmail.com	of schiet me even aan in de sporthal... Thanks! 
 
        Arie Dijkstra 

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

27-01-2018 13.20uur VALTO A1 – Die Haghe 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: De Kangoeroes van VALTO 
Wie zitten er allemaal bij de kangoeroes? 
Julian, Kjell, Rens, Lenn, Lotte, Des, Roseanne en Jente.  
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Sharon, Jimmy, Mathe, Michiel, 
Inge en Kim.  
 
Wat kan dit team erg goed? 
 In tikkertje zijn de kangoeroes 
echt heel goed. Dat doen we aan 
het begin van de training om 
lekker warm te worden. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Schieten in de hoge F-paal is voor 
sommige nog wel erg lastig. 
 
Het leukste wat we dit seizoen 
meegemaakt hebben is: 
Verstoppen vinden de kangoeroes 
altijd echt heel leuk! En ze vonden 
het ook heel erg leuk om zwarte 
piet te zijn toen Sinterklaas op de 
korfbal kwam en tijdens de 
pietentraining. 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag? 
20-10 voor VALTOOOOO! 
 
Wat zou het team willen leren van de spelers van de 
A1 die langs komen op de training?  
De kangoeroes zouden heel graag willen leren om 
heel veel te scoren.  

Even voorstellen! Team van de 
week Valto F3 
 Wie spelen er allemaal in dit team?  
Tim, Don, Daan, Stacey, Lucy en Lisa 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Trainers: Mandy, Fabian, Joost, Luuk, Kitty, Fleur, 
Elise en Lisanne 
Coach: Lisanne 
  
Wat kan dit team erg goed? 
Wij kunnen goed samen spelen en gooien naar 
degene die vrij staat! Ook zijn we goed in veel scoren 
:) 
  
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
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Wij vergeten vaak nog wel eens om onze billen naar de paal te houden. Wij vinden het ook lastig als we een 
langere tegenstander hebben. 
  
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: heel veel scoren!  
We hebben een keer met 4-27 gewonnen! 
  
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
Wij denken dat Valto gaat winnen met 20-17! 
  
Wat zou het team willen leren van Iris die langs komt op de training?  
Wij hopen dat Iris ons kan helpen met het uitstappen/stuiteren als we een lange tegenstander hebben. 
 

Even voorstellen! Team van de week Valto F4 
 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
In de F4 spelen Steven, Vinn, Meike, Maud, 
Julia en Lisanne.  
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
De vaste trainers en coaches zijn Mandy, Myrte 
en Lisette. 
 
Wat kan dit team erg goed? 
We kunnen heel goed samen spelen, en 
daardoor weten we vaak te scoren.  
 
Wat vindt dit team nog moeilijk?  
De hele wedstrijd lang verdedigen is nog wel is 
lastig want vaak aan het einde vergeten we het 
een beetje.  
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt 
hebben is: 
Dat we met 1-19 hebben gewonnen J 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
Het wordt een spannende wedstrijd met als 
eindstand 23-21 
 
Wat willen we graag leren van Iris die langs 
komt op de training?  
We willen graag nog beter leren verdedigen, we 
zijn er niet altijd bij en lopen soms achter de 
tegenstander aan waardoor zij makkelijk kunnen scoren. 
Ook willen we leren hoe we goed kunnen lopen zodat de bal goed overgespeeld kan worden. 
 
	

Foutje. 

Een Lierse korfbalanalist 

heeft zich pas ernstig vergist. 

Alles had hij fout verstaan: 

was naar het verkeerde veld gegaan 

en had daardoor ook de finale gemist. 

To Val 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 geeft niet thuis tegen ontketend RWA. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na acht speelronden in de competitie zit het in de 1e klasse E nog steeds dicht bij elkaar. VEO heeft nu de 
beste papieren voor een feestje aan het eind van het seizoen, maar Fortis, Vriendenschaar en VALTO zitten 
ook nog op koers als VEO een steekje laat vallen. VALTO 1 mocht dit weekend op bezoek bij RWA in 
Rhoon, waar thuis een ruime 34 – 23 overwinning op werd behaald. Dit was echter een geflatteerde uitslag, 
want het verschil werd pas in het laatste kwartier gemaakt na een gelijk opgaande wedstrijd. Het zou 
vandaag dus niet zomaar even de punten ophalen worden. Dit bleek al snel na het eerste fluit signaal van de 
heer Klijn. RWA moest vandaag winnen om afstand te kunnen nemen van de laatste plaats, maar datzelfde 
gold voor VALTO wilde zij de aansluiting met de top behouden. RWA begon de wedstrijd met de instelling 
“de dood of de gladiolen” en dook er vol op, waar VALTO, zonder de geblesseerde Judith en Kevin, toch wat 
slap aan de wedstrijd begon. Dit resulteerde al na twee minuten in een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg 
door twee treffers van Lars van Heijningen die vandaag zo’n dag had waarop alles lukte. Hij zou deze 
middag een derde van alle RWA doelpunten voor zijn rekening nemen. Iris en Bart zorgden er nog wel voor 
dat in het begin de aansluiting bleef met RWA, maar goed was het allerminst. Marrien besloot dan ook al na 
tien minuten de eerste time out te nemen om de ploeg op de rails te krijgen. Dit leek te werken want in de 
volgende fase vielen de doelpunten om en om tot 8-7 na 18 minuten spelen. Nu was er een time out voor 
RWA en ook deze had zijn uitwerking. In de volgende vijf minuten zou RWA het beslissende gat slaan. Met 
zes doelpunten op rij werd het twee minuten voor rust 14-7 en werd het voor het VALTO publiek wel duidelijk 
dat het een lastige middag ging worden. Mees en Frank wisten nog wat terug te doen, maar RWA speelde 
de laatste halve minuut heel goed uit en zette met nog 7 seconden op de klok de ruststand op 15-9.  
Genoeg stof om de bespreken voor Marrien in de kleedkamer om deze wedstrijd in het tweede deel nog te 
kunnen kantelen.  
Voor VALTO was het echter zo’n middag dat alles juist niet lukte en zo ook de eerste aanval na de rust. 
Deze ging wel heel knullig verloren en ging de lijdensweg dus verder waar we gebleven waren. Niet VALTO 
maar de thuisploeg zou het eerste doelpunt maken na de mandarijnen. Frank mocht een aan Bart 
toegekende strafworp maken, maar zijn tegenstander Jan den Arend was vandaag ook erg trefzeker en 
herstelden deze direct. Na vier minuten in de tweede helft werd de wedstrijd eigenlijk al door Lars van 
Heijningen in het slot gegooid toen hij met twee doelpunten op rij het verschil naar 19-11 tilde. VALTO wist in 
het vervolg van de wedstrijd het verschil niet meer kleiner als zes verschil te krijgen. Marrien  besloot toch 
wat te proberen en zette Judith een paar keer in in de aanval. Resultaat bleef echter uit, want RWA had 
simpelweg op elk doelpunt van VALTO weer een antwoord. Ook werd Ron nog binnen de lijnen gebracht en 
pikte ook zijn doelpuntje mee, maar ook hij kon het tij niet keren. De thuisploeg speelde de wedstrijd goed uit 
en gebruikte de schotklok optimaal om lange aanvallen neer te zetten. Met een prima verzorgde rebound 
konden zij dit ook nog meerdere malen herhalen. In de slotfase kwam VALTO dan eindelijk nog even in een 
goede flow, maar toen was de wedstrijd allang gespeeld en waren de doelpunten alleen voor de statistieken. 
De eindstand werd nog door de aanvoerder van RWA binnen geschoten vanuit een onmogelijke positie en 
totaal uit balans, maar wel tekenend voor deze wedstrijd, waarin bij RWA alles op zijn plaats viel vanmiddag. 
Voor VALTO betekent dit dat het verschil met koploper VEO, die geen fout maakte op bezoek bij 
Vriendenschaar, nu is opgelopen naar vijf en het kampioenschap wel kan vergeten. Het wordt dus nu zaak 
voor VALTO om weer in een positieve flow te komen, zodat we straks toch het zaalseizoen met een goed 
gevoel kunnen afsluiten. Later zag ik op de KNKV app gelukkig dat VALTO 2 wel gewoon had gedaan wat er 
van hen verwacht werd. Zij hebben aardig huisgehouden in Moordrecht, gezien de 13-28 overwinning op 
IJsselvogels 2. Volgende week staat er voor de selectieteams weer een pittig programma te wachten. 
VALTO 1 & 2 spelen beiden tegen VEO waar in Voorburg met 20-19 en 19-20 van werd gewonnen en 
verloren. Dat wordt dus een spannende middag volgende week in de Vreeloo hal. VEO 1 heeft na de 
wedstrijd tegen VALTO geen wedstrijd meer verloren en zal ook deze naar zich toe willen trekken. VALTO 2 
gaat er natuurlijk alles aan doen om zijn koppositie te versterken door revanche te nemen op de nipt verloren 
wedstrijd in Voorburg. Met VALTO A1 in het voorprogramma in hal 1 beloofd het een heel leuke 
korfbalmiddag te worden zaterdag. Het is voor de A1 te hopen dat al vanaf 13:20 uur de tribunes vol zitten 
met Liers publiek, want voor hen is het toch wel bijna vijf voor twaalf en zullen we alle zeilen moeten bijzetten 
om van de zevende plaats af te komen.  
U bent dus van harte welkom.  
Arno van Leeuwen. 
 
Valto 5 - KCR 5 D'r op en d'r over 

Hoofdsponsor: MELIOR 
De kronieken van Valto 5 
 
De week na Thor hebben wij rustig en kalmpjes doorgebracht. Dinsdag zouden wij massaal weer gaan 
trainen onder leiding van M vd Wel. Helaas kon niet iedereen komen, wat inhield dat de training een weekje 



Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
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van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-
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bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van
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is opgeschoven. De training hadden we dan ook niet echt nodig. Vorige week hadden we ten slotte 31 goals 
gemaakt. 
 
Op zaterdagmorgen bereikte ons het bericht dat de sneeuwgangers HT en Fril toch bij de wedstrijd zouden 
zijn. Zij hebben op vrijdag de reis vanuit Oostenrijk naar De Lier ingezet om toch te kunnen ballen. Iedereen 
weet natuurlijk dat je na een week sneeuw niet heel makkelijk kan korfballen, maar gelukkig wilde Roland de 
eerste helft mee doen met ons en zat Twan als extra reserve op de bank.  
 
Coach D had in de ochtend in de sportschool nogal stoer gedaan. Hierdoor had hij wat spierpijn en kon dus 
niet zo hard fietsen, gevolg? Hij was precies op tijd voor de wedstrijd aanwezig! 
 
Dan KCR, de vorige wedstrijd tegen hen was een ware thriller: vijf goals achter staan en toch de overwinning 
in de laatste seconden binnenslepen. Een goed team met aardig wat lengte en snelle, felle dames. Een pittig 
potje zou het weer worden. 
 
Na het praatje van HT kwamen we tot de conclusie dat de volgende vakken het beste konden starten: 
Boekie, Roland, Hellen en Mel in de aanval, aan de overkant zou dan Jan, Miekie, Es en ik startten in de 
verdediging. De oplettende lezer weet al dat Hansu de aanvoerder er niet bij is. Hij had een reünie en liet de 
wedstrijd in onze handen over, maar of dat zo slim was…? 
 
De wedstrijd begon na het startsignaal van de heer Van Dalen. De eerste vijf minuten vielen er geen goals. 
Het vak van Boekie moest even wennen en KCR speelde in een te laag tempo om de Valto defensie uit één 
te spelen. Het eerste doelpunt kwam van (hoe kan het ook anders, laatste weken on Fire) Boekie!! Helaas 
wist KCR er ook een goaltje in te frommelen. In de daarop volgende aanval kwam Valto twee goals voor en 
deze voorsprong gaven we niet uit handen voor 20 minuten, af en toe drie punten verschil af en toe twee. 
Vlak voor rust vond KCR plots de aansluiting (wat gestuntel in de Valto defensie) en daar was de 
gelijkmaker. Met 7-7 zochten wij de kleedkamer op.  
 
Coach D gaf aan dat het spel goed was maar dat de passing en concentratie beter moesten! We waren echt 
veel beter dan dit KCR en moesten hiervan gewoon kunnen winnen! Knallen en agressie! O ja, een minuut 
voor de herstart vertelde hij dat HT erin kwam voor Roland.  
HT, die na de ski-vakantie zaterdagochtend vroeg al in de Albert Heijn koffie stond te drinken, moest even 
wennen aan de omstandigheden; zaalvloer in plaats van sneeuw, warmte in plaats van kou, balletje vangen 
en balletje gooien in plaats van de piste af suizen... Naarmate de wedstrijd vorderde kwam HT beter in de 
wedstrijd en begon het spelletje beter te lopen. Toch was het KCR die het beste uit de kleedkamer kwam en 
14-12 voorkwam.  
Wij startten ons slot offensief met Anna en Ilse op de plek van Miekie en Es. Dankzij Anna die een strafworp 
versierde en Ilsie het kanon (prachtig afstandsschot) egaliseerden wij het verschil in punten.  
“D'r op en d'r over!!!”, schreeuwde coach D. Boekie, wie anders dan hij, was het die Valto op een nieuwe 
voorsprong zette!  De Valto defensie hield stand, af en toe met kunst en vliegwerk maar … hij hield stand. 
Daardoor konden Hellen en consorten weer aanvallen en de beslissende 16-14 op het scorebord zetten. 
 
Arbiter Van Dalen floot hierna voor het laatst op deze 20e januari bij de wedstrijd van het 5e. Zo kunnen we 
na een hard bevochten winst aan ons welverdiende teamdrankje beginnen. Omdat de hoofdsponsor verstek 
liet gaan, stond onze subsponsor “Lagerwerf wonen” op en betaalde het sappie voor de spelers (met 
heerlijke bitterballen erbij). Al het publiek, bedankt voor de komst en support! Graag zien we jullie 3 februari 
om 17:10 weer in de Vreeloo hal. Dan spelen we tegen Twist. 
 
Met vriendelijke groet, uw Valto 5 reporter. 
 
Valto C1 – KCR C1 
We moesten zaterdag tegen KCR. Vorige wedstrijd hadden we maar net gewonnen. Dus we gingen er vol 
voor. We begonnen de wedstrijd en de eerste bal scoorden we al. Het ging heel goed en we stonden in de 
eerste helft 10 -1 voor met de rust. Na de eerste helft ging het wat minder en wij scoorden zelf niet zo veel 
meer. En zij werden wat beter. Uiteindelijk werd het 11 – 6 voor ons! 
 
Groetjes Romy 
 
Valto C4 tegen Olympia 
In de auto naar Maassluis vroeg ik aan de jongens en hoe gaat het vandaag denken jullie? 
Nou ze waren niet zo optimistisch:( de tegenstander was sterker en beter hadden ze ervaren. 
Dan maar een korte peptalk en toen de ring in. 
Het werd al snel 1-0 maar vervolgens heeft Valto deze stand best lang volgehouden.  Met de pauze was het 
3-0 voor Olympia.  
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Na de pauze en met het knipperen van je ogen was de stand 5-1. Olympia was fel maar Valto ook en Tim 
maakte het eerste doelpunt en Bart er vlak achteraan het tweede doelpunt. 
Dat geeft de burger moed:) 
Er waren in de hele wedstrijd best veel schoten op de korf maar helaas telkens net mis. De bal leek er verder 
maar niet in te willen gaan. Inmiddels was het 6-3 opnieuw een doelpunt van Tim. 
Zodra Valto scoorde kwam Olympia direct terug en scoorde ook. Dus het werd 7-3. 
Daar kwam Maaike om de bocht en maakte het 7-4. Het was net pingpong want Olympia kwam terug met 8-
4. 
 
Dat werd de eindstand. 
Helaas dus geen overwinning maar toch heeft Valto in de tweede helft laten zien dat ze ook van wanten 
weten. Volgende week beter jongens. 
 
Groetjes Gabrielle en Joah 
 
VALTO D1 – IJSSELVOGELS D1 
Om kans te maken op het kampioenschap móésten we winnen. 
De vorige wedstrijd tegen IJSSELVOGELS hebben we onterecht verloren; 
We kregen zomaar een strafworp tegen en het doelpunt van Sven werd afgekeurd. 
Dat was niet zo leuk. 
Maar nu moesten we thuis. Het ging hartstikke goed en het was superspannend. 
Op het einde stond het 6-6. Met nog 1 minuut op de klok scoorde Sven en iedereen was superblij!! 
Maar toen scoorde helaas een meisje van IJSSELVOGELS die supergoed werd verdedigd door Finne 
-wat iedereen zag- alleen was het helaas voorbijgegaan aan de scheidsrechter – Hij had het wel heel goed 
gedaan hoor-  alleen toen eindigde de wedstrijd met 7-7. 
Nu hebben we ons kampioenschap niet meer in eigen hand. Maar hopen dat IJSSELSVOGELS verliest 
van KOAG –net als vorige keer- en dat wij winnen van KOAG –ook net als vorige keer- maar dan moeten we 
de andere wedstrijden ook winnen natuurlijk. 

 
Groetjes, 
Brecht 
 
ODO D3 -Valto D3 
De wedstrijd ging best gelijk op. ODO scoorde 1-0. 
Daarna had Jorn 3 kansen en Maartje ook een, maar ze gingen er helaas niet in. 
Toen scoorde ODO er nog een. 2-0 Bij rust. 
In de rust wat drinken en goede tips. 
En daarna weer verder met de 2e helft. 
Rosann scoorde, 2-1 
Maar als snel volgde ODO weer, 3-1. 
We speelden lekker door. Jorn scoorde, 3-2. 
Maar toen kwam ODO weer en scoorde er nog 2. 
Uiteindelijk werd het 5-2. 
  
Groetjes van Daan en Corine 
 
Nieuwerkerk E2 - Valto E1 
Vandaag moesten we vroeg uit de veren naar Nieuwerkerk.  
Voor de kids geen probleem ze hadden er zoals elke week weer erg veel zin in. 
Net als onze top coaches die ook om 7.45u stonden te trappelen om te vertrekken. 
Wat is het toch elke keer weer leuk om te zien dat de kids zo gegroeid zijn en  
weer nieuwe dingen erbij geleerd hebben.  
Deze wedstrijd ging het tot rust aardig gelijk op. We gingen met 3-5 de rust in. 
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Er werd even flink gekletst met de coaches en we gingen weer vol goede moed de 
2e helft in. 
Er werd goed en snel overgespeeld daardoor kregen we ook veel goede kansen waardoor 
we uit liepen naar 4-9. 
Uiteindelijk is het nog 5-11 geworden en gaan we weer met de verdiende punten naar huis! 
 
Groetjes Frenk en Dieke 
 
Weidevogels E2 – VALTO E2 
Vorige week moest onze E2 in Bleiswijk spelen tegen Weidevogels E2. Weidevogels is een van de 
concurrenten van de E2 voor het kampioenschap dus het zou een spannende wedstrijd gaan worden. In de 
eerste 10 minuten ging het redelijke gelijk op. De tussenstand was 2-1 achter, het doelpunt was gescoord 
door invalster Rozan (omdat Anouk ziek was). In de tweede tien minuten deed Weidevogels er een schepje 
bovenop, geholpen door twee invallers uit de E1. Zo stond het met rust opeens 5-1 voor Weidevogels. Dat 
was natuurlijk niet de bedoeling. 
De tweede helft begon goed voor VALTO, want de E2 kwam terug tot 5-4 door doelpunten van Rozan en de 
andere invaller Justin. Toen scoorde Weidevogels weer, maar gelukkig kon Déon wat terugdoen, waardoor 
we na het derde kwart gingen rusten met 7-6. Nu kwam het op de laatste tien minuten aan en dat waren 
gelukkig de beste tien minuten van VALTO. Dankzij de doelpunten van onze invallers Rozan en Justin 
konden we de punten mee naar huis nemen. De uitslag was 7-10 en Lysanne was trots dat ze zo goed 
hadden gespeeld en geknokt voor de punten. Wie weet zit er misschien wel weer een kampioenschap aan te 
komen. Het beloven spannende weken te worden voor de E2. 
 
Groetjes, Anne en Erik 
 
De Meervogels F1-Valto F1 
Na een aantal moeilijke wedstrijden in dit zaalseizoen,  keken Dieke, Lieke, Lize, Sara en Bas alweer 
reikhalzend uit naar de wedstrijd van afgelopen zaterdagochtend. In Zoetermeer ontmoette Valto F1 namelijk 
De Meervogels F1.  Geen onbekende spelers, want zaterdag 6 januari jl. hebben we deze spelers ook al als 
tegenstander in eigen huis mogen ontmoeten. Toen was de stand 5-18. Dus we waren wel vol goede moed 
en we wilden alles eruit halen, wat erin zit, maar we wisten ook dat het moeilijk zou worden. Uiteraard 
begonnen we met “warmspelen”. Onze super coach Mandy  vertelde de jonge spelers nog even goede tips 
en tactieken. Helaas moesten we onze tweede super coach Elise missen, vanwege een eigen wedstrijd die 
zij moest spelen. 
De wedstrijd begon met goed samenspel en goed verdedigingswerk en perfecte assistentie door de 
enthousiaste en deskundige coach. Echter, we wisten De Meervogels F1 was een sterke tegenstander met 
geoefende spelers. Dus, helaas was het al snel 2-0 in het voordeel voor De Meervogels. Voor de rust keek 
Valto F1 tegen een achterstand aan, maar uiteraard bleven ze gretig, want zonder strijd geen overwinning !!! 
Op het veld werd druk overleg gevoerd met Mandy en goede tips werden uitgewisseld.  Ze begonnen na de 
rust weer vol zelfvertrouwen, echter De Meervogels F1 bleek toch een te sterke tegenstander voor onze 
kanjers uit De Lier. Valto F1 heeft echt tot het laatste toe gestreden, maar een overwinning behoorde helaas 
niet tot de mogelijkheden. Maar, met een stand van 18-10 waren de doelpunten voor Valto dus verdubbeld 
ten opzichte van 6 januari en De Meervogels hadden wederom 18 doelpunten gescoord. Dus eigenlijk waren 
onze kanjers uit De Lier in vergelijking met de thuiswedstrijd sterker en beter geworden. De complimenten 
voor de vechtlust en het doorzettingsvermogen van onze kanjers !! Je ziet dit team gewoon groeien, 
ondanks de “tegenslagen” die ze hebben. Alle complimenten voor Mandy en onze 5 jonge talenten uit De 
Lier. Nu op naar volgende week tegen onze Maasdijkse vrienden, Dijkvogels F1 ! We kijken er nu al naar uit 
! Kom maar op, wij geven niet op !! 
Groetjes van Bas en Ellen 
 
Valto F2 
De meisjes van VALTO F2 hebben echt hun best weer gedaan. Vandaag 20 januari stond ONDO uit 's 
Gravenzande tegenover hen. Aan de inzet heeft het niet gelegen en de verdediging ging ook veel beter, 
maar helaas hebben ze ook vandaag verloren met 4-17. Luna en Amber hebben allebei 2 keer gescoord. 
Goed gedaan meiden en volgende week gewoon weer een kans! 
 
Groeten Marion Verbraeken. 
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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  




