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Gezond zijn, gezond blijven 
Sporten is gezond zeggen velen, sporten is niet zo gezond zeggen anderen. Wat? Hoe kan sporten nu niet 
gezond zijn? Mensen die dat laatste beweren geven daarvoor een aantal reden, zoals fanatieker zijn dan 
eigenlijk goed voor je is. Dus niet rustig opbouwen, maar meteen vol er voor gaan. Daarnaast de blessures 
(of erger) waardoor je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt en dus schade toebrengt aan het bedrijfsleven en 
geld kost in de vorm van ziekenhuisbezoeken. Toegegeven, afgelopen zaterdag was ik voor iets anders in 
een ziekenhuis en daar liepen (nou ja, strompelden) een aantal sporters die duidelijk andere plannen 
hadden voor die avond. En ik denk ook dat enkelen een tijdje niet kunnen werken en ja dat is vervelend. 
Maar als je even snel zoekt op “sport schade bedrijfsleven”, dan kom je er al snel achter dat niet het sporten, 
maar files, hackers, identiteitsfraude en de griep veel meer economische schade toebrengen. 
 
Daarnaast, sporten kent vele voordelen, die volgens mij ook echt veel zwaarder wegen dan de nadelen. 
Bewegen is sowieso goed voor je, maar daarnaast heeft het je ook plezier, voldoening en geluk, leer je 
omgaan met teleurstellingen en zoek je je grenzen op. Je leert mensen kennen, maakt vrienden en leert 
samenspelen. Natuurlijk zijn blessures vervelend en in sommige gevallen niet te voorkomen. Maar in veel 
gevallen wel. Door de sport op de juiste manier te beoefenen, voldoende rust te nemen tussen de 
sportmomenten in en door oefeningen te doen die de blessuregevoeligheid en weerbaarheid vergroten. 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om bij een beginnende blessure meteen actie te ondernemen en zo erger 
te voorkomen. Allemaal zaken die we bij Valto serieus nemen. Een stukje core-stability helpt daar al bij, 
maar ook onze samenwerking met AdFysio die we onlangs voor onbepaalde tijd hebben verlengd is daar 
een voorbeeld van. Door de intensieve samenwerking kunnen onze leden daar terecht voor de juiste 
behandeling en preventief door advies te geven aan trainers met betrekking tot fitheid en het gebruik van de 
fitnessruimte voor de selectie. Op die manier geven we voor een groot deel invulling aan het thema gezond. 
 
Niet alleen deze unieke samenwerking, maar ook een stukje gezond aanbod in de kantine zorgt daarvoor. 
We vinden daarbij dat je zelf mag kiezen, maar vinden het ook belangrijk dat er iets te kiezen valt. Hetzelfde 
geldt voor roken: niet in en om de kantine, maar op plaatsen waar niemand er last van heeft. En over keuze 
gesproken, binnen het sportaanbod van Valto is er ook genoeg te kiezen. Korfbal op hoog en wat lager 
niveau, intensief of recreatief, maar ook Fit & Fun, waarin met een leuke groep wordt gewerkt aan fit 
(conditie, core en alle andere spieren) en fun (sport en spel element) en wandelen behoort ook tot de 
mogelijkheden. Wil je het hele jaar door sporten, dan kan dat ook. Korfbal kenmerkt zich onder andere door 
het hebben van een veld- en zaalseizoen, dus geen winterstop. Maar ook in de zomer kun je dóór en je 
conditie op pijl houden door deel te nemen aan de hardloopgroep. Je hoeft dus nooit helemaal stil te staan! 
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Gezondheid gaat natuurlijk ook over de financiën. En wat dat betreft kan ik gelukkig zeggen dat we ook 
financieel gezond bezig zijn. Net als alle sportclubs in Nederland zien ook wij dat we op eigen benen moeten 
staan. Landelijk wordt er minder geïnvesteerd in sport en dat is ook op lokaal niveau zo. En dat is niet altijd 
ongezond. Een sportclub moet niet koste wat het kost overeind gehouden worden. De basis moet er vanuit 
een vereniging zelf al zijn. Echter, soms zijn investeringen te hoog om ze alleen te dragen (denk aan, een 
kantine, kunstgrasvelden of sporthallen) en om de sport betaalbaar te houden voor iedereen, is een bijdrage 
van de gemeente of overheid nodig en verstandig. Want sporten is gezond. De sportclubs faciliteren dit, door 
contributie te vragen, sponsors aan zich te binden en de inzet van heel veel vrijwilligers. Een flink stuk 
kapitaal alles bij elkaar, waar best wat tegenover mag staan. Lijkt me niet meer dan gezond. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma komende week 
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Opstellingen 10 februari 2018 
 
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg 
 
VALTO 4 – vertrek 14.15 uur                                                      
Heren: Steven, Twan, Ruben, res: Roland en ??                                                 
Dames: Manon, Rosalie, Joyce, Esmée en Romy                                                                                
 
VALTO 6 – vertrek 15.15 uur                                                      
Heren: Jesper, Laurens, Daniël en Bart, res: Rinze                                                            
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne   

Uitslagen 3 februari 2018 
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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde uit tegen Tjoba 1. Thuis speelde Tjoba een zeer sterke wedstrijd en werd er met 26-28 
verloren. Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en wist het eerste een aantal keren op voorsprong te komen, 
maar groter dan twee doelpunten werd het verschil niet en elke keer werd de stand weer gelijk getrokken. De 
laatste minuten van de wedstrijd stond het vlaggenschip lang met 17-18 voor, maar ook hier wist Tjoba de 
stand in de laatste minuut toch nog gelijk te trekken, 18-18. Door de winst van Veo op Fortis, is de 
voorsprong van koploper Veo op de nummers twee (Valto en Fortis) nu vier punten en dat zullen ze toch 
echt niet meer uit handen geven met nog drie wedstrijden te spelen. Het verschil met de nummer één na 
laatst is ‘maar’ drie punten, waardoor het eerste helaas nog altijd naar beneden moet blijven kijken. 
Aankomende week weer een druk programma voor het eerste: dinsdag spelen ze thuis tegen PKC in de 
halve finale van de ZH-cup. Zaterdag staat dan de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar op het programma. 
Thuis werd er met 16-17 verloren.  
Koploper VALTO 2 speelde uit tegen de nummer laatst uit de poule: Tjoba 2. Thuis werd er met 21-13 
gewonnen. De koploper tegen de nummer laatst, dat zou toch geen al te moeilijke opgave moeten zijn. Toch 
viel het nog niet helemaal mee en kon Tjoba best lang in het kielzog blijven van het tweede. Mede doordat er 
te weinig werd gescoord, met rust stond er een 6-8 tussenstand op het scorebord. In de tweede helft ging 
het steeds beter met de afronding en zo stond er uiteindelijk toch nog wel een ruime overwinning op het 
scorebord: 14-21. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen Vriendenschaar 2. Thuis werd er met 19-13 van 
deze ploeg gewonnen.  
Koploper VALTO 3 speelde thuis tegen de (nieuwe) nummer 2 uit de poule: ADO 2. Uit werd er met 13-18 
van dit jonge selectieteam gewonnen. Ook dit keer weer een gedreven team aan de start, maar ook een 
team die tegenover  de ervaring van het derde gewoon kwaliteiten tekort komen. Het werd wel weer een 
moeizaam potje voor het derde, die moeite heeft om het spel te maken tegen zulke teams. Maar gelukkig 
kwam de overwinning nooit echt in het gevaar: 17-13. De huidige nummers 2, 3 en 4 kunnen het derde niet 
meer inhalen, maar Weidevogels 3 (nummer 5) in theorie nog wel, omdat zij twee wedstrijden minder 
gespeeld hebben. De volgende wedstrijd voor het derde is op zaterdag 17 februari en dat is dan ook gelijk 
de kampioenswedstrijd, er wordt dan uit gespeeld tegen Dijkvogels 2. Thuis werd er met 16-10 gewonnen.  
VALTO 4 speelde uit tegen KVS 6. Thuis werd er met 15-15 gelijk gespeeld, maar gezien de stand moest 
een overwinning toch wel mogelijk zijn. En ook heel belangrijk, om afstand te nemen van de onderste 
(gevaarlijke) plekken in de poule. Het vierde moest met een krappe bezetting bij de heren op pad, maar 
gelukkig gaf dat ook geen problemen en kon de overwinning mee naar huis genomen worden: 13-16. A.s. 
zaterdag speelt het vierde uit tegen ODO 4. Thuis speelde het vierde een zeer sterke wedstrijd, waarin een 
heel hoog scoringspercentage werd behaald, en werd het maar liefst 29-14.  
VALTO 5 speelde thuis tegen de nummer laatst uit de poule: Twist 5. Uit werd er met 7-28 gewonnen. Het 
begin was wat moeizaam, het vijfde kwam zelfs op een 0-1 achterstand, maar gaandeweg de eerste helft 
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kwam het vijfde steeds beter in haar spel en was er geen vuiltje meer aan de lucht. Wederom een duidelijke 
overwinning: 23-8. A.s. zaterdag is het vijfde vrij en op zaterdag 17 februari volgt er dan een belangrijk duel 
voor het vijfde, want dan staat de uitwedstrijd tegen Olympia 3 op het programma. Thuis werd er, best flink, 
van deze ploeg verloren: 11-20. Qua stand staat Olympia, met één punt minder en een wedstrijd minder 
gespeeld, één plekje achter het vijfde. Als het vijfde weet te winnen, doen ze nog volop mee voor het 
kampioenschap! 
VALTO 6 speelde thuis tegen Excelsior 6. Vorige week werd er uit tegen deze ploeg gespeeld en werd er in 
de laatste minuut verloren met 12-11. Het zesde was dus uit op sportieve revanche. Dit keer een totaal 
ander wedstrijdbeeld, want het zesde was een stuk beter dan de tegenstander en wist dit keer vrij makkelijk 
te winnen: 14-8. A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen Avanti 9, de nummer laatst uit de poule. Thuis werd 
er nipt van deze ploeg gewonnen, 13-12. Misschien dat er dit keer een ruimere overwinning in zit?! 
VALTO 7 speelde thuis tegen Nikantes 3. Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft het zevende een 
uitstekende uitgangspositie om kampioen te worden. Nikantes is de nummer drie uit de poule, maar had 
vooraf gaand aan de wedstrijd al zeven punten achterstand op het zevende. Uit werd er met 10-15 
gewonnen, dus de voortekenen waren het zevende gunstig gezind. Er werd niet heel veel gescoord, maar 
het zevende heeft de afgelopen weken laten zien dat het vooral verdedigend goed zijn zaakjes op orde 
heeft, waardoor je niet veel doelpunten nodig hebt voor een overwinning. Eindstand: 11-7. De volgende 
wedstrijd voor het zevende is op zaterdag 17 februari, dan spelen ze uit tegen Olympia 5. Thuis werd er met 
13-12 gewonnen.  
VALTO 8 speelde uit tegen RWA 7. Thuis werd er met 15-13 gewonnen. Dit keer werd er door beide ploegen 
een stuk minder gescoord en ging de wedstrijd gelijk op. Uiteindelijk werd het 8-8. Het achtste staat 
bovenaan in de poule met één punt meer dan de nummer twee, Olympia 4, maar die hebben wel een 
wedstrijd minder gespeeld. Er volgen nu nog drie wedstrijden, waarvan de laatste wedstrijd uit tegen 
datzelfde Olympia is. De komende twee weken is het achtste vrij, pas zaterdag 24 februari komen zij weer in 
actie, thuis tegen ’t Capproen 3. Uit werd er met 20-6 verloren. Een bijzondere uitslag, omdat deze 
tegenstander in de huidige stand maar liefst acht punten minder heeft dan het achtste.  
  
VALTO A1 speelde uit tegen één van de koplopers Tempo A1. Thuis werd er met 17-21 verloren. Dit keer 
moest de A1 het met meerdere invallers doen, omdat er twee spelers mee moesten met de selectie en er 
ook nog wat spelers last hadden van een blessure. Geen makkelijke opgave dus. Toch kon de A1 de eerste 
helft nog aardig bijblijven, al was dit mede door de slechte start van Tempo. Met rust was het 13-9. In de 
tweede helft werd het verschil al snel gemaakt en werd het uiteindelijk toch nog een ruime nederlaag, 29-19. 
A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen de andere koploper uit de poule: KCC A1. Thuis werd er met 16-26 
verloren.  
VALTO A2 speelde thuis tegen Avanti A2. Een tegenstander van formaat, waar al twee keer dit seizoen (1 x 
veld en 1 x zaal) flink van werd verloren. Ook dit keer had de A2 het weer moeilijk met de tegenstander. Er 
moest hard gewerkt worden, maar dat deden ze dan ook, en van tijd tot tijd leverde dat ook een doelpunt op. 
Helaas te weinig om er echt een wedstrijd van te maken, want Avanti deed het allemaal een stuk makkelijker 
en wist er twee keer zoveel te scoren. Eindstand: 7-14. De komende drie wedstrijden zijn gelukkig wat meer 
gelijkwaardige tegenstanders, dus hopelijk kunnen er dan nog een paar punten behaald worden. A.s. 
zaterdag is de A2 vrij. Zaterdag 17 februari spelen ze uit tegen OZC A1. Thuis werd er met 18-15 gewonnen. 
VALTO A3 speelde uit tegen koploper ONDO A3. Thuis werd er met 7-10 van deze ploeg verloren. Dit keer 
was ONDO toch wel echt een stuk sterker dan de A3 en was het verschil een stuk groter. Er werd met 21-11 
verloren. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Maassluis A4 en kunnen er hopelijk weer punten gepakt 
worden, want thuis wist de A3 met 19-9 van deze ploeg te winnen. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B1. Uit werd er met 7-21 gewonnen. Dit keer ging de B1 een 
stuk slordiger met haar kansen om, waardoor er ook een stuk minder gescoord werd. Verdedigend stond het 
als een huis en kreeg de tegenstander nauwelijks kansen, waardoor het toch een ruime overwinning werd: 
11-4. Voor de B1 volgen nog drie wedstrijden tegen de ‘concurrenten’ in de top 4. Alle drie de eerste 
wedstrijden tegen deze tegenstanders werden verloren, dus het is zaak om nu een beter resultaat te 
behalen. A.s. zaterdag is de B1 vrij. Zaterdag 17 februari spelen ze uit tegen IJsselvogels B1. Thuis werd er 
met 9-11 verloren. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Fortuna B3. Uit werd er met 9-4 van deze ploeg verloren. Dit keer ging de 
wedstrijd gelijk op en kwam er uiteindelijk geen winnaar uit de strijd: 6-6. Voor de B2 rest nog maar één 
wedstrijd dit zaalseizoen: zij komen op 3 maart nog thuis in actie tegen één van de kampioenskandidaten, 
Phoenix B1. Uit werd er met 10-6 van deze ploeg verloren.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Korbis B2. Een paar weken geleden werd er uit nog met 12-10 van deze 
ploeg verloren. Dit keer was de B3 de betere ploeg en stond er bij rust een 4-2 voorsprong op het scorebord. 
Na rust kwam de B3 niet zo scherp uit de kleedkamer en wist Korbis al snel weer langszij te komen, 4-4. 
Gelukkig wist het andere aanvalsvak dit weer recht te zetten en werd er weer een voorsprong van twee 
doelpunten op scorebord gezet. Op het laatst werd het nog even spannend, maar gelukkig bleef de 
gelijkmaker uit en werd er nipt gewonnen, 6-5. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen koploper HKV/OE B2. 
Thuis werd er met 4-11 verloren. 
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Valto C1 was vrij deze zaterdag. Wel hebben nog heel wat spelers andere teams kunnen helpen, top! Ook komende 
zaterdag is de C1 vrij 
Valto C2 speelde voor de 4e keer dit seizoen tegen Avanti C2. Drie keer werd en nipt verloren en had er meer in 
gezeten. Deze keer ging Valto voortvarend van start en stonden ze al snel voor. Avanti wist nog wel 1x langszij te komen 
maar uiteindelijk pakte Valto deze keer de winst door er 5-9 van te maken. Komende zaterdag is de C2 vrij. 
Valto C3 kreeg Avanti op bezoek. Zij staan 1 plek onder Valto en uit werd er van deze ploeg gewonnen. Ook deze keer 
was Valto sterker dan Avanti en werd het 8-5 waardoor het verschil met de onderste ploegen nog groter is geworden. 
Komende zaterdag is de C3 vrij.  
Valto C4 speelde met veel invallers tegen NIO C1, de nummer 2 uit de poule. Het was een spannende wedstrijd waarin 
de C4 zich goed staande wist te houden tegen een sterke tegenstander. Er werd uiteindelijk heel netjes met 3-3 gelijk 
gespeeld. Komende zaterdag is ook de C4 vrij. 
 
Valto D1 kreeg Fortuna D2 op bezoek. Qua lengte won Fortuna het van Valto maar dat was dan ook het enige. Binnen 
de lijnen was Valto de betere ploeg en er werd vrij eenvoudig met 12-4 gewonnen. De komende weken is de D1 vrij om 
pas op 10 maart weer een competitiewedstrijd te hebben. 
Valto D2 kreeg Weidevogels D1 op bezoek. Dit was de 4e wedstrijd dit seizoen tegen deze ploeg en steeds werd er nipt 
verloren. Deze keer was onze D2 op schot en Weidevogels kreeg het ene na het andere doelpunt om hun oren. Er werd 
dit keer gewonnen en wel met 13-6! Knap gedaan. Zaterdag a.s. speelt de D2 uit tegen ODO D1, de koploper uit de 
poule. Thuis werd hier nog met 2-6 van verloren. 
Valto D3 was vrij deze zaterdag. Komende zaterdag gaan zij op bezoek bij Dubbel Zes. Thuis werd hier met 2-5 van 
verloren. Gezien de stand in de poule zouden hier punten te halen moeten zijn. Dubbel Zes speelt echter behoorlijk 
wisselvallig. Het is dus de vraag in welke bui ze zaterdag zijn! 
Valto D4 speelde uit tegen DES D2. Thuis werd hier nog vrij eenvoudig van gewonnen maar deze keer kwam Valto niet 
verder dan een 2-2 gelijkspel. Een spannende en gelijkopgaande wedstrijd dus! Aanstaande zaterdag gaat de D4 naar 
Den Haag om tegen Die Haghe D3 te spelen. Zij zijn de ongeslagen koploper in de poule. Thuis werd met 3-16 verloren. 
Het zal dus een lastige wedstrijd worden waarbij het doel waarschijnlijk wordt om het verschil minder groot te laten zijn 
dan de vorige wedstrijd.  
Valto D5 kreeg ONDO D4 op bezoek. Uit werd hiervan gewonnen en ook deze keer was Valto de sterkere partij en werd 
er met 6-2 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen Weidevogels D2. Vorige week waren jullie het eerste team 
wat deze ploeg verliespunten wist te bezorgen. Hopelijk lukt dat deze wedstrijd ook weer! 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen koploper Fortuna E4. Jullie hadden twee doelen gesteld: hand 
bij de bal met verdedigen en geen doorloop om onze oren krijgen. Wanneer jullie dit goed zouden doen 
gingen jullie winnen. En dat lukten!! Jullie hebben het super goed gedaan! Eindstand 13-7. Aanstaande 
zaterdag zijn jullie vrij. 
VALTO E2 speelde tegen Avanti. Jullie gingen meteen energiek van start. Er werd veel overgespeeld, maar 
minder geschoten. Na 10 minuten stond het 4-2. Met de afspraak dat je schiet als je vrijstaat en dat er niet te 
lang wordt overgespeeld, begon het doelpuntenspektakel. De ene na de andere bal ging door de korf. Jullie 
wonnen met een ruim verschil van 25-3. Jullie waren op alle fronten beter! Met 25 doelpunten was de E2 dit 
weekend het VALTO-team wat de meeste doelpunten wist te scoren! Knap gedaan! Deze mooie 
overwinning zorgt ervoor dat jullie aanstaande zaterdag kampioen kunnen worden!! Jullie spelen om 
9 uur bij De Meervogels in Sporthal De Veur! Dus kom allemaal kijken en support onze E2 naar het 
kampioenschap!!  
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen KVS. KVS staat boven aan, dus dat beloofde een spannende 
wedstrijd te worden. En dat werd het ook! Het ging lang gelijk op, jullie hebben er hard voor gevochten, maar 
helaas kwamen jullie net wat te kort. Eindstand was 12-14 in het voordeel van KVS. Aanstaande zaterdag 
zijn jullie vrij.  
VALTO E4 speelde zaterdag thuis tegen OZC, waar jullie uit gelijk tegen gespeeld hadden. Het beloofde 
een spannende wedstrijd, omdat jullie moeten winnen om nog kampioen te kunnen worden. Al snel stonden 
jullie voor en ging het erg vlot! Jullie wonnen met 8-4! OZC scoorde alleen uit de doorloop, dus deze moeten 
we nog een beetje beter leren verdedigen. Verder erg knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij. 
 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO. Jullie hebben een goede wedstrijd gespeeld en jullie 
maken de gaten steeds kleiner. Maar helaas blijft het lastig en wisten jullie nog niet te winnen. Aanstaande 
zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F2 had het moeilijk met Dijkvogels afgelopen zaterdag. Het verdedigen en het overspelen ging lastig 
en Dijkvogels schoot erg scherp. In de laatste tien minuten ging het beter en hebben jullie er ook nog knap 
vier gescoord! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Excelsior. Zet ‘m op! 
VALTO F3 speelde tegen Nieuwerkerk. Thuis werd hier ruim van gewonnen, dus dat moest nu ook lukken. 
Alleen hadden jullie nu iets meer moeite. Het vrijlopen ging goed en jullie hadden veel kansen, maar jullie 
hadden ook een beetje pech want ze vielen er  niet in. Uiteindelijk gingen jullie toch scoren en werd het 10-2. 
Knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F4 was afgelopen zaterdag en ook aanstaande zaterdag vrij.  
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
We kregen 1 wedstrijd terug namelijk VALTO 3. 
 
Pierre was al benaderd door onze buren van Dijkvogels. Maar aangezien veel van 
onze scheidsrechters ver weg waren, konden we onze buren dit keer niet helpen. 
Het was fijn dat Pierre de wedstrijd van Valto 3 regelde. 
 
Wedstrijden buiten VALTO 
 
Jan geniet van een vakantie op de lange latten. 
 
Rick en Alex hadden weer een korfballeague wedstrijd toegewezen gekregen. Was het vorige week dichtbij 
nu is het ver weg. LDODK – KZ. Nu ik dit schrijf, moet de wedstrijd nog beginnen. 
Voor degenen die dit willen zien: http://www.podium.tv/nl/201802041600/sport/korfbal/ldodk-kz-4-februari-
2018  
Ik ben zelf de rest van de dag weg dus ik vermoed even geen verdere terugkoppeling. 
 
Alex werd nog gevraagd voor een potje. Gisteren floot hij Vriendenschaar A1 – Top (A) A1. Alex meldt: 
“Leuk potje om te fluiten, leek halverwege 2e helft beslist maar Vriendenschaar kwam sterk terug. Stevige 
duels bij met name de heren onder de korf. Verdiende overwinning voor Top (A) A1. 21-22”. 
 
Cock kon dicht bij huis blijven. Richting Futura.. Cock meldt “gisteren de wedstrijd tussen Futura en DES 
gefloten. Leuke wedstrijd met veel variatie in het spel. DES had wel.het betere spel en heeft  bijna de gehele 
wedstrijd voorgestaan. Eindstand is geworden 17 - 20” 
 
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De aanwijzingen voor de komende week 10 februari 2018! 
Een klein programma dus weinig aanwijzingen. 
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zaterdag Scheidsrechter Gastheer 
16:40 Twist 3 IJsselvogels 3 Cock Matthijsse  

dinsdag 13 februari 2018  

18:30 Valto C1 Fortuna / Delta Logistiek C2 K. van Wijk (Ton van Spronsen) 
 
Rick en Alex horen meestal pas maandag of en welke aanwijzing ze krijgen. 
  
Succes mannen!! 
   Gastheercoördinator Peter 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Afgelopen weekend.. 
Valto 1 won vorig weekend van koploper Veo en kreeg weer wat 
kansen op het kampioenschap en promotie naar de 
Overgangsklasse. Dit weekend stond de lastige uitwedstrijd op 
het programma tegen Tjoba in Goes. Rond 14:45 vertrokken 1, 2 
en een aantal supporters met de bus richting Goes. Valto 1 trof 
weer een zware wedstrijd en kreeg in de laatste 10 seconden nog 
een tegendoelpunt te verwerken: 18-18 gelijk. Daarmee is kans op het kampioenschap zo goed als 
verkeken. Valto 2 deed het in de 1e helft nog rustig aan door met 6-8 tot rust te komen maar bleef vechten 
en won met 14-21. Serieuze stappen gemaakt richting het kampioenschap maar met de nummers 2 en 3 op 
de ranglijst blijft het spannend. Valto A1 vertrok richting Alphen met een gewijzigde opstelling om daar tegen 
Tempo te spelen. Helaas bleken de Alphenaren sterker dan de A1 en verloren zij met 29-19.  

Weetje van de week 
Wisten jullie.. dat Valto komende dinsdag tegen de grootste club van Nederland speelt? Komende dinsdag 
mogen we PKC uit Papendrecht die op bezoek komen in de halve finales van de Zuid-Holland Korfbal Cup. 
Een wedstrijd die moeilijk zal worden maar Valto heeft eerder laten zien we Cupfighters zijn! Kom allemaal 
naar de Vreeloo hal waar we om 20:30 zullen aftrappen.  
Valto A1 en het technisch kader voor Valto selectie 
Voor komend seizoen hebben de TC en Bestuur besloten om door te gaan met Luuk & Nikki als trainers van 
Valto A1, daar zijn we ontzettend tevreden mee! Luuk & Nikki zullen samen met de nog aan te stellen 
trainers van Valto 1 en 2 het nieuwe technische kader gaan vormen. Wat dit kader gaat doen? Snel meer!  
 
Laatste wedstrijd in hal 1 – en dan?  
Als je als laatste team op de avond in de hal speelt, dan is het logisch dat er nog wat op te ruimen valt. Een 
tribune hier, misschien een verdwaalde stoel en een flesje, daar zijn we allemaal niet te beroerd voor. 
Afgelopen zaterdag hebben we het echter wel heel bont gemaakt waardoor Valto 4 bijna letterlijk puin heeft 
moeten ruimen. Als je op de tribune zit, of je staat in de hal: neem je afval en je spullen mee! Heb je niets 
gedronken of gegeten maar sta je in de hal en zou je wat mee kunnen nemen? Neem dan alsjeblieft wat 
mee! Een stereotype is het wel maar vele handen maken licht werk en we zijn juist zo trots op het 
familiegevoel wat veel mensen bij Valto hebben. En zeg nou zelf: familie laat je ook niet in de troep zitten 
toch?  
 
Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing #update 1 
De condities in de Vreeloo hal worden verbeterd vanaf maart, dan wordt er namelijk een geheel nieuw 
scorebord in hal 1 geplaatst waardoor het scorebord in hal 2 weer kan worden voorzien van de eigen 
afstandbediening. Daarnaast wordt in ieder geval de vloer in hal 1 komende zomer geheel vernieuwd, 
nieuwe ondergrond, nieuwe lijnen en nieuwe korfbalpotten.  
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 
 



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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Klusteam Villa Valto zoekt "Hobby'' schilders.  
Het zaalseizoen is nog bezig en toch zijn de voorbereidingen voor het veldseizoen alweer in volle gang. Het 
klusteam is inmiddels begonnen met o.a. het opknappen van de wandelgangen in de ''Villa Valto''.  
 
Er word een nieuwe vloer gelegd, diverse koplatjes en plinten 
worden vervangen en ook de muren zijn hard toe aan een nieuwe 
verflaag. Daarom zijn wij als klusteam op zoek naar een aantal 
handige mannen/vrouwen die ons willen helpen bij het sauzen van 
de muren. Dit kan gewoon in overleg overdag of in de avonduren.  
 
U kunt zich opgeven door een mailtje of whatsapp te sturen naar 
onderstaand adres/telefoonnummer.  
Wij rekenen op uw steun, een vereniging kan tenslotte niet zonder 
zijn vrijwilligers!  
 
 
Dennis Voskamp  
06 2000 9826  
dennis@houthandelvdmarel.nl  
 
 
Vergeten: trainingsjasje 
Hoi allemaal, donderdag na de training (valto4) ben ik mijn trainingsjasje vergeten in hal 2, heeft iemand hem 
misschien gevonden of perongeluk meegenomen? Op de achterkant staat mijn naam (Romy). Bereiken kan 
via 0650256148. 
Groetjes Romy van den Berg  
 
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. 
b 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je Valto tenue, zodat iedereen hetzelfde gekleed 
is!  Aan de  coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 
 
Datum Tijd Wedstrijd Team vd 

week 
Speler valto1 
of A1 

Filmen Speaker 

17-02-2018 19.50uur Valto 1-Fortis 1 
 

D2 Frank   

 
Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ineke Vreugdenhil, Irma Koornneef, Janine Krapels 
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Wedstrijdverslagen 
 
Wedstrijd VALTO 1 duurt 10 sec. te lang voor de volle buit. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
De zaalcompetitie schiet al weer lekker op. Met de uitwedstrijden in Goes bij Tjoba zijn we al halverwege de 
return wedstrijden en rest ons nog drie competitie wedstrijden tot het einde. In de poules van VALTO 1 en 2 
zijn dit weekend al de ploegen bekend geworden die in de resterende wedstrijden niet meer boven de rode 
streep kunnen komen. In de poule van VALTO 1 lijkt CKV VEO het kampioenschap niet meer te kunnen 
ontgaan nu het gaatje naar de nummers 2 Fortis en VALTO vier punten is geworden. Veilig is VALTO 1 
echter nog niet, want het gaatje naar de nummers zes is maar drie punten. VALTO 2 maakte in Goes geen 
fout en pakte ook daar, na een moeizame start, uiteindelijk weer een ruime overwinning. Hiermee blijven zij 
koploper, maar Albatros 2 volgt op slechts één puntje. Deze competitie zal waarschijnlijk dus spannend 
blijven tot de laatste wedstrijd die in Zwijndrecht tegen dit Albatros gespeeld gaat worden.  
Voor het zover is zullen er eerst nog een paar hobbels genomen moeten worden te beginnen bij de wedstrijd 
van gisteren tegen Tjoba 2, de rode lantaarndrager. Het vervoer van de spelers ging weer met een door de 
vereniging geregelde bus, waardoor de spelers ontspannen naar de wedstrijd kunnen toeleven. Gezien het 
belang van de wedstrijden was er deze keer voor een grote touringcar gekozen, zodat er ook wat supporters 
mee konden reizen. Met een achttal supporters, waar onder uw razende reporter, vertrok de selectie naar 
Goes, waar we door een afsluiting van de Heinennoordtunnel en een file op de A16 via wat omwegen toch 
ruim op tijd aankwamen. Het Omnium in Goes is de “thuishal” van meerdere korfbalverenigingen uit de regio, 
zodat we in het voorprogramma van Tjoba 2 – VALTO 2 konden kijken naar de wedstrijd tussen TOGO 1 – 
Soëlto 1, die een verbeten strijd uitvochten om plaats 2 in de 3e 
klasse K. Het was TOGO dat aan het eind kon juichen en konden 
Tjoba en VALTO wat later dan geplant beginnen met inschieten. 
De spelers van één, die met Marrien een stadswandeling door 
Goes gemaakt hadden om de tijd te doden, waren intussen ook 
weer terug in de hal voor het begin van deze wedstrijd onder 
leiding van scheidsrechter Van Baalen.   
 
VALTO 2 begon gelijk scherp aan de wedstrijd, maar ook Tjoba 2 
liet zien voor de laatste strohalm te willen strijden. Waar VALTO in 
de thuiswedstrijd direct het initiatief pakte en na tien minuten al 
een 5-2 voorsprong had, bleef het vandaag tot 3-3 gelijk op gaan. 
VALTO had wel steeds een kleine voorsprong, maar het lukte nog 
niet om deze uit te bouwen. De volgende tien minuten waren 
duidelijk voor ons en werd het verschil naar 3-7 gebracht door 
doelpunten van Lisanne, Sanne, Ruben en Mandy. Na een 
tegentreffer van de thuisploeg zou Lisanne het verschil weer 
herstellen, maar toen brak er voor VALTO een doelpuntloze 
periode aan die tot de rust zou duren. In deze tien minuten wist de 
thuisploeg de achterstand te halveren en werd bij 6-8 de gang 
naar de kleedkamers gemaakt.  
De wedstrijd was dus nog niet gespeeld. Waar we in december al 
een marge van vier hadden in de rust werd deze in de 2e helft langzaam maar zeker uitgebouwd. Vandaag 
wist VALTO wel als eerste de korf te vinden met een wegtrekbal van Mees, maar even later had de 
thuisploeg toch weer de aansluiting gevonden bij 8-9. De doelpunten van Ruben en Lisanne gaven VALTO 
weer wat lucht, maar de thuisploeg bleef knokken voor hun laatste kans. Bij 11-12 halverwege de 2e helft 
werd het dus weer even spannend. VALTO raakte niet in paniek en ging gewoon door met het zorgvuldig 
opzetten van de aanvallen. Met vijf doelpunten op rij van Ruben, Mandy en Mees (3x) werd de wedstrijd in 
het slot gegooid. De laatste tien minuten werd de wedstrijd goed uit gespeeld. Hoewel Tjoba het wel bleef 
proberen en ook het verschil met twee wist te verkleinen, was Sanne het er duidelijk niet mee eens en 
herstelde het verschil eigenhandig weer met twee afstandsschoten. Met deze 13-19 tussenstand gingen we 
de laatste vijf minuten in, waarin met om en om scoren de 14-21 eindstand op het scorebord kwam te staan. 
Bijna dezelfde uitslag als in december in De Lier toen bij 21-13 het laatste fluitsignaal klonk. De concurrentie 
maakte dit weekend helaas ook geen fout, waardoor het nog ongekend spannend blijft in deze poule. 
VALTO 2 zal er dus elke week weer moeten staan. Volgende week weer een uitwedstrijd bij Vriendenschaar 
in Hardinxveld/Giessendam, waar om 16:00 uur de wedstrijd zal beginnen in sporthal “de Wielewaal”. Uw 
support is daarbij meer dan welkom.  
Dan was het de beurt aan de beide “vlaggenschepen”. Jan Jaap kon onverwacht toch zijn drang om VALTO 
1 te kijken thuis ook niet meer de baas en was ook aangesloten op de tribune in het kleine “vakkie V”. 
Tussen beide supporter scharen in zat de oud trainer van Tjoba Dirk Sercu, die ook geen onbekende is voor 
Iris, Judith, Sanne en Bart. Hij was benieuwd naar de ontwikkeling die zijn ex pupillen de achter liggende 
jaren hadden doorgemaakt. Het belang van de wedstrijd was vandaag voor beide teams erg groot. VALTO 
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wil natuurlijk de aansluiting met de top niet verliezen, maar voor Tjoba zijn de belangen om lijfsbehoud nog 
groter. Zij staan met tien punten op een gedeelde 6e plaats in de poule en dat was eerder in de middag een 
gedeelde 7e plek geworden na de winst van CKV Albatros, wat nu ook tien punten heeft. In de thuiswedstrijd 
in december had VALTO een slechte start en keek het binnen no time tegen een 0-3 achterstand aan. Later 
las ik op de Tjoba site dat zij uitgerekend in de wedstrijd tegen ons door deze snelle voorsprong hun beste 
wedstrijd van het seizoen speelden ( hebben wij weer). Dit moest vandaag dus beter en dit werd ook na het 
eerste fluitsignaal van scheidsrechter Den Hollander direct duidelijk. Laurens had duidelijk geleerd van de 
thuiswedstrijd en gaf de routinier Dirk Jan Westmaas nu geen centimeter ruimte. Waar hij in december 
tekende voor de eerste twee doelpunten met evenveel schoten, moest hij er nu toch meer energie insteken 
om vrij te komen. Zijn eerste treffer was er pas in de zesde minuut toen hij de 3-3 binnen schoot. Hiermee 
werkte hij helaas wel de voorsprong van VALTO weg die we door de doelpunten van Bart, Judith en Zané 
steeds hadden. Hierna zou de thuisploeg ook gelijk het initiatief overnemen en weglopen naar de 6-3 
tussenstand na tien minuten. De ruggen werden gerecht bij VALTO en de achtervolging werd ingezet. Met 
vier treffers op rij van Frank, Laurens, Judith en Bart was daar weer een voorsprong bij 6-7, maar deze stond 
niet lang. Het was de bekende routinier die halverwege weer voor de gelijkmaker zorgde en ontstond er 
richting de thee een kat en muis spel tussen beide ploegen. Met nog tien minuten te gaan kreeg VALTO bij 
8-8 een strafworp te nemen, maar nam Tjoba als afleiding eerst even een time out. Frank breng je echter 
niet zo snel van zijn stuk, dus werd de strafworp gewoon een doelpunt. In de volgende aanval van de 
thuisploeg bleef de schotklok stil staan, terwijl de aanval al in volle gang was. Op appelleren van Marrien 
werd de klok goed gezet, maar was VALTO bij het hervatten van de wedstrijd even niet bij de les en lag de 
gelijkmaker alweer door de korf. Tot de rust zouden beide ploegen om en om scoren, zodat na 25 minuten 
de ploegen nog in evenwicht waren bij de 11-11 ruststand.  
De eerste aanval na de rust is helaas de laatste tijd niet aan VALTO besteed, want ook vandaag werd deze 
weer op heel knullige wijze om zeep geholpen. Gelukkig hield de verdediging het wel goed dicht en kon 
VALTO toch als eerste scoren na de mandarijnen. VALTO had echter veel kansen nodig om de korf te 
vinden, waardoor even later toch weer de gelijkmaker door de korf viel. Frank wist VALTO voor het eerst 
deze wedstrijd op een voorsprong met twee verschil te zetten, maar het lukte het andere vak niet om met de 
thuisploeg mee te scoren. Drie minuten later was het weer gelijk bij 14-14 en werd er weer van vak 
gewisseld. Frank herhaalde zijn kunstje en zette zijn ploeg weer op een voorsprong van twee, maar 
wederom werd deze door de thuisploeg weggewerkt. Dat werden nog tien lange minuten naar het einde, 
waarin de ploegen elkaar geen duimbreed wilde toegeven. Voor beide ploegen was het alleen de winst die 
telde, hoewel een punten deling voor de thuisploeg ook al een belangrijk puntje zou opleveren. Er ontstond 
en grimmige wedstrijd met bikkelharde duels met veel chaotische situaties rond de korf, waarin 
scheidsrechter den Hollander lang niet alles meer kon bijhouden. Mees zette ons weer op voorsprong en 
deze voorsprong werd met hand en tand verdedigd. Toch was het even later weer gelijk en ontspon de strijd 
zich opnieuw om als eerste te scoren. Met nog ruim vier minuten op de klok was daar weer de voorsprong 
voor VALTO door het doelpunt van Laurens. De spanning op de tribune ging richting het kookpunt en in het 
veld werd het er niet vriendelijker op. VALTO ging vol voor het veilig binnen brengen van de punten en Tjoba 
voerde het achter verdedigen tot in de puntjes door. Toch lukte het ons om lange aanvallen te spelen, waarin 
meerdere keren een schotklok gepakt werd. Met nog 30 seconde op de klok kreeg VALTO een vrije bal te 
nemen, welke Judith normaal gesproken gewoon binnen kan schieten. Nu werd er gekozen voor de veilige 
weg en werd de bal weer rond gespeeld in plaats van het schot te pakken. Met nog tien seconde speeltijd 
werd het schot gepakt en raakte we de bal kwijt. Deze ging in één streep naar een vrijstaande dame van 
Tjoba in het aanvalvak. Zij had geen keuze en pakte het schot vanaf de zijlijn. Hiermee schoot zij haar ploeg 
weer langszij en zette de eindstand op 18-18. Achteraf natuurlijk makkelijk om te zeggen “hadden we die 
vrije bal maar genomen”. Judith werd niet verdedigd dus wie weet wat er van gekomen was. Met deze 
puntendeling is het verschil met VEO opgelopen naar vier en lijkt het kampioenschap naar Voorburg te gaan 
dit seizoen. Zij maakte geen fout door directe tegenstander Fortis met een ruime 22-13 zeper naar huis te 
sturen. Tot nu toe hebben zij alleen in VALTO hun meerdere moeten herkennen, dus verwacht ik dat er voor 
VALTO niet meer in zal zitten dan te strijden om des keizers baard. VEO heeft namelijk nog twee 
thuiswedstrijden voor de boeg tegen RWA en het gedegradeerde KV Juliana en nog de lastige uitwedstrijd 
tegen Tjoba, waar thuis met maar 23-22 van werd gewonnen. Wil VALTO de druk er op houden bij VEO dan 
zal er volgende week gewonnen moeten worden in Hardinxveld/Giessendam bij KV Vriendenschaar, wat 
zeker niet gemakkelijk zal worden. Vorig seizoen kon bij hen de champagne na het bezoek van VALTO 
definitief de koelkast in voor een volgend seizoen. Of dit zaterdag ook zo is zal ook afhangen van het aantal 
supporters wat met hen mee reist. Voor het zover is maken we ons natuurlijk eerst op voor de bekerwedstrijd 
van dinsdagavond tegen de nummer 1 uit de korfballeague PKC/SKWgroep. Ik verwacht een bomvolle 
Vreeloo hal die naar dit spektakel komen kijken. Wil je een goed plaatsje hebben moet je dus op tijd zijn. De 
wedstijd begint om 20:30 uur en het streamteam verzorgt hier weer de beelden van. Deze zijn speciaal voor 
de aanhang van de PKC, want de VALTO aanhang wordt toch wel op de tribune verwacht.  
Tot dinsdag dus, Arno van Leeuwen.  
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Valto 5 - Twist 5 de wedstrijd die geen wedstrijd werd.       

Hoofdsponsor: MELIOR 
De kronieken van Valto 5.  
 
Afgelopen week heeft u kunnen lezen welke dames ons team op kampioenskoers houden. Zoals vorige 
week al aangekondigd belicht ik  deze week de heren van Valto 5. 
We starten met Hans Ridder, ook wel bekend als Bas, Hansu Hansu, hoofdsponsor, oud voorzitter, Hans de 
Lans, Hans ridder te paard. Deze speler heeft een actie in huis waarmee hij tot nu toe elke tegenstander in 
de luren legt. De Hansu shuffle!  
Mark van Geest, ook wel bekend als; de Legende, HT, die goeie van vroeger, straatvechter, maatje van 
coach D. Een echte rommelaar binnen en buiten het veld, lekker vervelend voor alle tegenstanders, scoort 
altijd z’n doelpuntjes en befaamd van de HT-bal (ook wel duikboot genoemd). 
Jeroen Voskamp is nummer drie. Jan, Lange, lange Jan, Janneman Robinson, reboundking, de sloper. 
Vreest geen enkel duel,  krijgt af en toe een strafworp tegen, maar ijzersterk in de rebound en iets minder 
scherp in korte kansen, afstand schoten zijn daarentegen weer erg zuiver. 
Willem Frank Poot, voor menigeen beter bekend als Frillem, topscorer van Valto 7, Frilhelm, frilmeister. 
Loopt de lijnen uit de veld, zet spelers vrij op de korte meters, knapt al het vuile werk op en publiekslieveling 
van Valto 5!  
Marco Boekestijn, Boekie, Lange, Mar. Topschutter van dit team, scoort meer dan die rebound, is begonnen 
aan z’n tweede korfbalcarrière, niet vies van een duwtje of goed duel. Blijft altijd lachen! 
Dennis Voskamp; alias coach D, dikke, blessah boy, Dennis Ahmed Mido, Denni. Tactisch ijzersterk, heeft 
altijd iets nuttigs te melden, mental coach van V5, sfeermaker, vedette en voor Frillem publiekslieveling.  
Na deze introductie kunnen we de wedstrijd nabeschouwen. Bij aankomst in de hal gisteren waren de eerste 
spelers al kort in overleg met elkaar. Wat was dit ook alweer voor tegenstander? Vorige keer 7-29 winst, niet 
de beste tegenstander. Samen met THOR de hekkensluiter van deze poule. Met andere woorden, als wij 
bovenin willen meedoen moeten we deze tegenstander gewoon inmaken. Bij de heren misten wij Jan en bij 
de dames het kanon Hellen en ons skijuffie (Mel).  
Wij kwamen tot de volgende startopstelling, verdedigend begonnen Ilse, Miekie, Hans de Lans en Frillem. In 
de aanval mochten dan beginnen Anna, Es, de Legende en ondergetekende.  
Over deze wedstrijd kan ik heel veel melden, maar ook heel veel niet. Zo danste Miekie de twist met een 
tegenstandster en scoorde daarna een geweldig leuk puntje. Hansu Hansu twistte de hele wedstrijd en 
gooide al twistend de nodige ballen door het mandje. En hoewel de twist aan deze chroniqueur niet besteed 
is, zag hij toch kans ook wat puntjes te scoren. We houden het er op dat we de eerste helft mee gingen met 
het niveau van Twist en daardoor stond er een 11-5 rust stand op het scorebord. Coach D gaf in de rust aan 
vooral dynamisch te blijven ballen, bij een hoog tempo kunnen ze ons nooit volgen en lopen we er over 
heen! Verdedigend iets scherper en dan is deze partij een formaliteit. Daar hoefde geen twist over te 
ontstaan! De tweede helft voldeden we deels aan de verwachtingen. Uit het publiek werd geroepen: Valto 
laat eens korfbal zien! Zegt al genoeg over de tweede helft. We twisten mee met Twist: gezapig en loom. 
Maar af en toe zo flitsend dat de zweetdruppels rondvlogen, (t)wisten wij de score toch uit te breiden tot 23-
8. Met de eindstand waren we deels tevreden. Gewonnen, bijna iedereen gescoord, maar te veel met het 
niveau van Twist mee en geen 30 goals aangetikt.  
Wij blijven op koers om kampioen te worden, met nog 3 finales te gaan. Bovenin de poule is het onderling 
verschil tussen nummer en 1 en 3 maar één punt en laat ons net derde staan en beide koplopers nog tegen 
komen.  
Als eerste wacht ons Olympia: 17 februari om 16:30, de belangrijkste wedstrijd voor ons. Zij zijn koploper en 
de ploeg is in vorm.  
 
Afsluiten wil ik dan kort met de laatste speler van Valto 5: Michiel, schrijver der kronieken van Valto 5, trots 
lid van het team.-- 
 
Valto D1 
Gisteren  speelde valto d1 tegen fortuna d2. Valto had een goede start. Na al de doelpunten stond het in de 
rust 8-1. De tweede helft ging iets minder goed dan de eerste helft. En bij fortuna ging het iets beter de 
eindstand was 12-4. 
 
Valto D2 – Weidevogels D1 
Afgelopen weekend hadden we de wedstrijd tegen Weidevogels. Uit werd er nog nipt van dit team verloren. 
Ook op het veld lukte het steeds niet om van dit team te winnen. Dus het was wel eens tijd voor revanche. 
We begonnen lekker fel de wedstrijd. Sheila had gezegd dat ze niet mocht merken dat zo ongeveer het hele 
team de avond daarvoor naar tienercarnaval waren geweest.  
Deze taak werd dan ook al te serieus genomen. Het was Isa die het opening doelpunt scoorde. 
In de aanval stonden Isa, Luna, Mette en Jill. Hierna volgen de meeste kansen voor Valto. 2 keer een mooie 
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kans van Luna, maar de bal glipt uit de korf, gevolgd door een schot van Jill maar ook nu draait de bal er 
helaas weer uit, en dan is het Isa die het mooi afmaakt met een raak schot.  
2-0 voor Valto. Daarna ging de bal naar Weidevogels maar doordat er goed onderschept werd kwam de bal 
weer in het aanval vak van Valto en scoorde Jill de 3-0.  
De vakken worden gewisseld. Nu komen Yara, Noukie, Isabel en Danique in de aanval.  
Danique scoort, met daarna gevolgd een doelpunt Weidevogels en daarna weer een punt voor 
Weidevogels.  
We gaan met  4-2 de rust in.  
In de tweede helft worden Luna en Jonne gewisseld en Julia komt er in voor Danique.  
Jill scoort als eerste na de rust 5-2. Gevolgd door een doorloop van Weidevogels. De bal komt weer in het 
aanval vak en Jonne scoort een heel mooi doelpunt van behoorlijk ver. 6-2   
Dan scoort Weidevogels weer. Het staat 6-3. Als de bal weer in het aanval vak komt van Weidevogels 
krijgen we een strafworp tegen. Maar die wordt gemist door Weidevogels waardoor de bal weer in ons 
aanval vak komt en Mette scoort. Het staat 7-3. 
Weidevogels wordt wel wat feller nu (maar we laten ons niet gek maken) Ballen worden onderschept of uit 
het aanval vak Weidevogels gehouden. En nu krijgt Isa de bal te pakken. Ze scoort het 8e en daarna ook het 
9e doelpunt. (Isa was niet naar tienercarnaval geweest maar Isa mag voortaan op vrijdag ook lekker laat 
naar bed J 
Er wordt weer gewisseld, het laatste stukje van de wedstrijd gaat in. Waarop Noukie op dreef raakt.  
Met ook bij haar de polonaise nog in haar benen scoort ze het 10e en het 11e punt.  
Weidevogels scoort daarna 2x met een best mooie doorloop maar dan hebben we Noukie die de 12-5 
maakt.  
Gevolgd door weer een schot van Weidevogels maar dan hebben we Noukie die ter afsluiting nog even de 
13-6 in de korf gooit.  
Wat een goede wedstrijd waar heel goed als een team gespeeld werd. Mooie kansen en aanvallen zijn er 
neergezet en er werd goed afgevangen.  
Gelukkig een hoop punten kunnen maken en eindelijk (vooral niet onbelangrijk ;-) een keertje van 
Weidevogels gewonnen!!!!   
Toppers!!!!  
Oh ja… en ter afsluiting nog een feestje want Jonne was jarig, dus we hebben met z’n allen chips gegeten. 
 
Jill en Luna en Irma 
 
Valto E1 
Zaterdag 3 februari kwam Fortuna E4 naar De Lier om tegen onze E1 een pot te korfballen.  
Fortuna staat op de eerste plaats en wij moeten winnen om nog een beetje mee te komen in de top van 
onze klasse.  
Toen we uit speelde was de stand gelijk geëindigd. Helaas kon Elise er niet bij zijn, want die had de griep, 
dus haar broer Sven deed mee.  
De wedstrijd begon en wij konden na een paar minuten ons eerste punt al opschrijven. Kort daarna ook nog 
de tweede. Maar hier kwam Fortuna snel op terug en zette de stand weer gelijk voor de eerste pauze. Na 
deze pauze konden wij het beter naar ons toe trekken. Wij scoorde er nog 3 tot de rust. Na de rust had 
Fortuna er een paar gewisseld, hierdoor bleven ze erg dicht bij ons en konden wij lastig de ballen voorin vrij 
krijgen om te scoren. 
Gelukkig konden wij toch voor blijven en konden wij deze pot winnen. Het was een leuke pot tegen een 
goede tegenstander. De eindstand is 13-7 geworden. 
Wij staan nu op een gedeelde 2e plaats met Weidevogels en Fortuna staat bovenaan. 
Dus als Fortuna en Weidevogels nog wat puntjes laat schieten en wij goed onze punten blijven pakken, dan 
kan dit binnen seizoen ook nog mooi uitpakken voor ons. 
Dus wij moeten nog flink ons best doen de komende wedstrijden  hiervoor. 
Groetjes fam van Dijk. 
 
Valto E3 
Beste allemaal, 
  
Het stukje van de e3 ziet er anders uit dan de afgelopen keren we hebben namelijk.................verloren. 
  
We speelden tegen KVS, bij de uitwedstrijd hadden wij al gezien dat zij goed waren. 
Justin was er niet bij, gelukkig hadden we een goede vervanger Frenk. 
Heleen had de nodige pep talk voor ons! 
De supporters aan de kant zaten er klaar voor. 
  
We starten goed, er werd over en weer gescoord, met een kleine achterstand gingen we de rust in. 
De spanning was om te snijden. 
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De tweede helft begon goed, maar de tegenstander scoorde er net twee meer. 
  
Spelers, invallers, coachen en supporters bedankt en tot 17-2, volgende week zijn we vrij. 
  
Groetjes Charlotte en Marian 
 
Valto F1 - ODO F1 
Zaterdagochtend is korfbalochtend. Als we de hal binnenlopen is de E1 al aan het spelen. Leuk om even te 
kijken. Snel omkleden, het team druppelt binnen. Spelers compleet, Mandy en Elise compleet en support 
van ouders en vrienden en familie ook aanwezig. Het supportbankje zit weer lekker vol. We hebben vorige 
week heel goed opgelet bij de wedstrijd van Valto 1 en Valto 2. Kom maar op ODO. We komen in de eerste 
kwart op voorsprong. We proberen dit lang vol te houden maar ODO loopt uit, superspeler Dieke erin maar 
niet veel later er weer uit. Het is lastig volhouden, we mogen best meer onze tanden laten zien. Mandy en 
Elise geven hun aanwijzingen en we moeten echt aan de bak. We gaan weer in de aanval om doelpunten te 
maken, we weten met strafworpen weer te winnen, maar ODO neemt de wedstrijdpunten mee naar huis. Nu 
drie lange weken geen korfbal. Een diepe zucht hier aan tafel, echt niet leuk.  
Maar weer veel zin in de trainingen met alle fjes. Groetjes Lize 
 
Valto F3 tegen Nieuwerkerk ad ijssel.  
We hebben er weer zin in op deze regenachtige dag! We hebben al een thuiswedstrijd tegen Nieuwerkerk 
gehad met een overwinning maar er hebben wat wedstrijden tussen gezeten dus beide teams hebben weer 
wat ervaring erbij.  
 
De wedstrijd begon met goed balbezit van Valto. Na 7 kansen bij het korf was het 1-0 voor Valto. Ze 
creëerde veel kansen en daardoor staan ze na 20 minuten op 8-1 voorsprong.  
 
Ze deden goed verdedigend werk en netjes in balbezit, er zijn veel kansen maar de bal gaat niet altijd in de 
korf. Uiteindelijk is het 10-2 voor Valto geworden. Goed gedaan! Volgende week lekker weekje rust en 17 
februari gaan we op naar Zoetermeer! 
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    van de KANGOEROES tot en met de SENIOREN!  
  
 Eerst een  uurtje bowlen en daarna eten en drinken in de Villa.   Voor de senioren staat er na het uurtje 
bowlen een bittergarnituur  klaar in de Villa. (de drank voor de senioren is voor eigen rekening) 
De kosten zijn €5,- per persoon.  
  

                                        Vrijdag 9 maart organiseert de AC van VALTO weer een bowling activiteit.    

                                Dit jaar is iedereen uitgenodigd:    
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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  
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Start verkoop: 19 februari
Leveren: 23 & 24 maart

…tot in uw achtertuin

Potgrondactie 2018
in samenwerking met BVB Substrates leveren we kwaliteitsproducten
POTGRONDACTIE 2018

Doel van de actie
Om een gezonde vereniging te blijven, 
hebben we jaarlijks een bijdrage vanuit acties 
nodig. Hierbij zullen we niet meer dan 2 keer 
per jaar een deur-aan-deur actie voeren.

Taakverdeling Valtoleden
• E t/m C jeugd vragen we de wijken in te 

trekken voor de verkoop. De wijkindeling 
wordt gemaakt rekeninghoudend met waar 
je zelf woont. 

• A, B en senioren vragen we met z’n allen te 
komen helpen bij het bezorgen. Dit jaar 
doen we dat op vrijdagmiddag en avond en 
zaterdagochtend.

Vragen? Mail ons!
potgrondactie@ckv-valto.nl

PLANNING POTGRONDACTIE

Maandag 12 en donderdag 15 februari
Op de training krijgen de kinderen (E t/m C 
jeugd) verkoop materiaal zodat de verkoop 
van start gaat.

Donderdag 8 en maandag 12 maart
Voor de training levert iedereen zijn 
verkoopbonnen in zodat het 
potgrondactieteam kan controleren en na de 
training nog vragen kan stellen.
Een leuke prijs voor het team dat het meest 
heeft verkocht.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
De avond voor en ochtend van Summer here 
we come willen we graag met hulp van 
ouders en A, B en senioren teams de 
producten bezorgen.

Jardino Potgrond 40 liter € 4,25
AANBIEDING: 3 x 40 liter voor € 11,50
Jardino Tuinaarde 40 liter € 3,25
AANBIEDING: 4 x 40 liter voor € 11,50

Hulp gevraagd
• Ouders: Ouders willen we vragen uw 

kinderen aan te moedigen, eventueel te organiseren dat ze 
gezamenlijk afspreken dit te doen, dat maakt het leuker. Graag ook 
even het totaal natellen. 

• Team PGA aanspreekpunt: Per team vragen we naar een 
aanspreekpunt (dit kan de coach zijn). Het aanspreekpunt 
communiceert met het team en maakts ze enthousiast.

• Sterke lui voor vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.

Actie team:
• Richard van Dasler
• Marco Lansbergen
• Helma Hagemans
• Hans Ridder
• Peter de Rijcke
• Michiel van den Bos

potgrondactie@ckv-valto.nl
Best verkopende team!
Het beste verkopende team willen we belonen met een team uitje! Wil jij met je team met z’n 
allen naar de Bioscoop / Lazergamen of Bowlen? Ga met z’n allen aan de slag voor Valto! ☺
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