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Sportgrond 
 
De Olympische Spelen hebben iets magisch, althans bij mij wel. Ik vraag me al een tijdje af waarom de media er zo naar 
toe leeft en veel mensen dat lijken te volgen. Zelf heb ik de OKT’s met een half oog bekeken en wist eerlijk gezegd niet 
wie er precies allemaal gekwalificeerd waren. Ik zag ook de twee Korea’s toenadering tot elkaar zoeken, maar hechtte er 
weinig waarde aan. Bij de laatste loodjes van de voorbereidingen dacht ik al snel aan de faciliteiten die nét niet op tijd af 
zouden zijn en de kosten die uit de pan zouden rijzen. En dan nog maar te zwijgen over de Russische dopingaffaire en 
hoe de ISU daar mee omgaat. Tot zover mijn koude sporthart. Het zijn tenslotte de Winterspelen. 
 
Afgelopen weekend werd dat koude hart echter weer flink verwarmd. De eerste teleurstelling van snowboarder Niek van 
der Velden moest nog wel even verwerkt worden, maar vervolgens volgde een serie spannende wedstrijden van onder 
andere de shorttrackers en langebaanschaatsers. Prachtig om die emoties te zien na afloop, maar ook de inzet er voor. 
De één valt, een ander start veel te snel, maar bij de medaillewinnaars gaat alles goed en ons land mag weer trots zijn 
op haar sporters die aan de andere kant van de wereld zorgen voor Nederlands succes. Het is mooi om dat te zien, dat 
van zó dichtbij mee te maken. Het inspireert en laat je vroeg opstaan in een weekend. 
 
Winnen en verliezen. Het hoort er bij. Afgelopen weekend ook bij diverse VALTO teams. Vriendenschaar was voor 1 te 
sterk, maar voor 2 een mooie prooi op weg naar een mogelijk kampioensfeestje. VALTO E2 is al kampioen geworden in 
een bijzondere wedstrijd en VALTO 3 ook, maar aankomende zaterdag écht. Dat mogen ze dan komen vieren in de 
sporthal, waar we een klein feestje vieren na afloop van de wedstrijden van de selectie tegen Fortis. Daarnaast zijn er 
nog veel meer kampioenskansen, vooral bij de senioren! Dus mocht je in de gelegenheid zijn, een extra aanmoediging is 
gewenst! 
 
Tenslotte, met de kampioenen in aantocht, is ook de lente in zicht. Het is nog vroeg, maar een goede voorbereiding is 
het halve werk. Ik heb het dan natuurlijk over de voor-, dan wel achtertuin. Daar hoort tuinaarde in, of potgrond en in de 
potten hydrokorrels of sierschors. En laat VALTO die nu dit jaar weer verkopen. Dé voorjaarsactie die goed is voor de 
Lierenaars én voor de clubkas. En we gaan dit jaar voor een record. Als echte sporters willen we zo hoog mogelijk 
eindigen. En als team willen we dat zo goed mogelijk samen doen! De ene helft verkoopt, de andere helft bezorgd. En 
als team kun je ook nog een teamuitje winnen, maken we er op die manier ook nog een kleine competitie van. Misschien 
moeten we het dan ook geen potgrond noemen, maar sportgrond. Want door deze grond kan onze sport weer verder 
groeien. 
 
Heel veel succes en ik ben benieuwd wie er dit jaar als team met de prijs vandoor gaat. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Dinsdag 13 februari 2018 
18:30 VALTO C1 - Fortuna/Delta Logistiek C2 Vreeloo Hal 1 18:00 
 
 
 
 
Vrijdag 16 februari 2018 
17:00 Korbis E1 - VALTO E1 Luuk Verboom De Dreef Veld 1 16:00 
 
 
 
 
Zaterdag 17 februari 2018 
19:50 VALTO 1 - Fortis 1 Wouter Watermulder Vreeloo Hal 1 
18:25 VALTO 2 - Fortis 2 Lennart Laban Vreeloo Hal 2 
15:15 Dijkvogels 2 - VALTO 3  Sporthal Maasdijk Veld 1 
19:35 VALTO 4 - De Meervogels 5  Vreeloo Hal 2 
16:30 Olympia (S) 3 - VALTO 5  Olympia Veld 1 
15:20 Olympia (S) 5 - VALTO 7  Olympia Veld 1 
18:30 VALTO A1 - Fortuna A2 Just Riet Vreeloo Hal 1 
16:05 OZC A1 - VALTO A2  Sportmotor Veld 1 
12:15 IJsselvogels B1 - VALTO B1 Arco Bomgaars Zuidplas Veld 1 
15:30 Twist B2 - VALTO B3  Westwijk Hal 2 
10:00 Refleks C1 - VALTO C1 Diana Boogaard De Schilp Veld 2 
16:10 DES (D) C1 - VALTO C2  De Hoornbloem Veld 1 
13:00 ALO E3 - VALTO E3  Ockenburgh Veld 1 
10:00 Dijkvogels E2 - VALTO E4  Sporthal Maasdijk 4korfbal 1 
09:00 De Meervogels F2 - VALTO F3 Floor Kuiper De Veur Veld 1 
10:45 Avanti (P) F3 - VALTO F4  De Viergang Veld 1 
 
 
 
 
 
 
 
Opstellingen 17 februari 2018 
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg 
 
VALTO 3 – vertrek 14.15 uur 
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Laurens en Niels K 
Dames: Antoinette, Denise, Lisa, Laura, Sharon en Petra 
 
VALTO 4 – aanwezig 19.00 uur 
Heren: Steven, Twan, Thomas, Ruben, res: Martijn 
Dames: Esmée, Manon, Romy, Rosalie en Joyce  
 
VALTO 5 – vertrek 15.15 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna 
 
VALTO 7 – vertrek 14.15 uur  
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter 
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie  
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Uitslagen 10 februari 2018 
Vriendenschaar 1 - VALTO 1 28 - 27 
Vriendenschaar 2 - VALTO 2 7 - 20 
ODO 4 - VALTO 4 9 - 23 
Avanti (P) 9 - VALTO 6 15 - 13 
KCC/SO natural A1 - VALTO A1 31 - 19 
Maassluis A4 - VALTO A3 9 - 12 
HKV/Eibernest B2 - VALTO B3 10 - 2 

ODO D1 - VALTO D2 10 - 5 
Dubbel Zes D1 - VALTO D3 3 - 4 
Die Haghe D3 - VALTO D4 26 - 4 
Weidevogels D2 - VALTO D5 4 - 2 
De Meervogels E3 - VALTO E2 11 - 13 
Excelsior (D) F1 - VALTO F2 21 - 8 

 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde uit tegen Vriendenschaar 1. Thuis werd er te weinig gescoord, en werd er met 16-17 
verloren. De titel is uit het zicht, maar dat je dan als nummer 2 nog uit moet kijken om niet te degraderen, is 
wel een bijzondere situatie. Voorafgaand aan de wedstrijd had Vriendenschaar een punt minder dan VALTO, 
dus ook voor hen waren de punten welkom in de strijd om degradatie. Dit keer werd het een wedstrijd waarin 
de doelpunten wel makkelijk vielen, maar helaas voor VALTO vielen ze aan de kant van Vriendenschaar nog 
makkelijker. Met een stand van 20-15 werden de kleedkamers opgezocht. In de tweede helft was VALTO de 
betere ploeg, maar Vriendenschaar bleef op de juiste momenten mee scoren, waardoor het gat maar 
langzaam kleiner werd. Uiteindelijk werd 10 seconde voor tijd de aansluitingstreffer gemaakt en was het voor 
Vriendenschaar een kwestie van uitspelen. Eindstand: 28-27. Met nog twee wedstrijden te gaan, is het 
verschil met de nummer één na laatst drie punten, en wordt het de komende wedstrijden nog spannend. A.s. 
zaterdag speelt het eerste thuis tegen Fortis 1. Uit werd er, na een slordig slot van de wedstrijd, met 17-16 
verloren. Het eerste heeft dus nog wat recht te zetten. 
VALTO 2 speelde uit tegen Vriendenschaar 2. Thuis werd er met 19-13 gewonnen. Als koploper met één 
punt voorsprong op de nummer 2, kan het tweede zich geen foutje permitteren en dat straalde er ook vanaf 
bij de start van de wedstrijd. Via een 0-9 voorsprong stond het met rust 4-11. In de tweede helft iets minder 
doelpunten, maar vooral verdedigend stond het als een huis, waardoor Vriendenschaar er nog minder wist te 
maken dan in de eerste helft. Eindstand: 7-20. De nummer twee, Albatros, wist ook te winnen, waardoor we 
afstevenen op de kraker op zaterdag 10 maart wanneer het tweede uit speelt tegen Albatros. Maar eerst a.s. 
zaterdag thuis tegen Fortis. Uit werd er met 16-16 gelijk gespeeld. 
VALTO 3 was vrij. A.s. zaterdag speelt het derde haar kampioenswedstrijd uit tegen Dijkvogels 2. Thuis 
speelde het derde geen beste wedstrijd, maar werd uiteindelijk wel gewonnen, 16-10. Toen had Dijkvogels 
nog nul punten, inmiddels hebben ze er vijf, dus zij zitten wel degelijk in een stijgende lijn. Laat dat een 
waarschuwing zijn! 
VALTO 4 speelde uit tegen ODO 4. Thuis wist het vierde boven zichzelf uit te stijgen en werd ODO met 29-
14 verpletterd. Ook dit keer was het vierde een stuk beter dan de tegenstander en was het verschil weer 
groot. Scorend bleef de teller dit keer op 23 steken, maar doordat het verdedigend beter dicht gehouden 
werd, werd het toch een ruime overwinning: 9-23. A.s. zaterdag staat voor het vierde al de laatste 
zaalwedstrijd op het programma. Ze spelen dan thuis tegen Meervogels 5. Uit werd er met 19-22 gewonnen. 
Mocht het vierde dit keer weer weten te winnen, dan zullen ze op de 3e	plek eindigen, achter kampioen VEO 
5 en de nummer twee, DES 6. 
VALTO 5 was vrij. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Olympia 3. Het vijfde staat één punt achter op 
Olympia en moet winnen om mee te blijven doen om het kampioenschap. Dit zal echter geen makkelijke 
opgave worden, want thuis was Olympia echt wel een maatje te groot: 11-20. 
VALTO 6 speelde uit tegen hekkensluiter Avanti 9. Thuis werd er met 13-12 gewonnen. Ook dit keer wist het 
zesde weer 13 x te scoren, maar nu was het niet genoeg voor de overwinning, omdat Avanti 15 x wist te 
scoren. Helaas dus geen punten mee naar De Lier: 15-13. A.s. zaterdag is het zesde vrij. Zaterdag 24 
februari spelen zij thuis tegen Twist 6. Uit werd er met 7-16 gewonnen. Als het dit keer weer lukt om van 
Twist te winnen, kan het zesde op gelijke hoogte komen met Twist. 
VALTO 7 was vrij. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen hekkensluiter Olympia 5. Thuis werd er met 
13-12 gewonnen. Koploper VALTO 7 wordt op de hielen gezeten door ONDO 6, dus kan zich geen misstap 
veroorloven. Om het kampioenschap binnen te halen, zal er nog twee keer gewonnen moeten worden. 
VALTO 8 was vrij en is a.s. zaterdag wederom vrij. 
VALTO A1 speelde uit tegen koploper KCC A1. Thuis werd er met 16-26 verloren. De eerste helft kon de A1 
scorend nog een beetje bijblijven en bleef het verschil beperkt tot vier doelpunten, stand met rust: 12-8. Wel 
was duidelijk dat VALTO een stuk harder moest werken om tot scoren te komen. Mede hierdoor kon KCC 
gedurende de tweede helft steeds verder uitlopen en werd het toch nog een ruime nederlaag, 31-19. Geen 
schande om van deze ploeg te verliezen, maar de komende drie wedstrijden moet het nu dan wel gaan 
gebeuren. Allereerst a.s. zaterdag als de A1 thuis speelt tegen Fortuna A2. 
  



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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Uit werd er met 16-15 verloren. Bij winst met meer dan één doelpunt verschil doet de A1 goede zaken om 
afstand te nemen van de onderste twee plekken, omdat ze dan op gelijke hoogte komen met Fortuna, maar 
wel een wedstrijd minder gespeeld hebben en dan een beter onderling resultaat zouden hebben. Kortom: 
een cruciaal duel. 
VALTO A2 was vrij. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen OZC A1. Thuis werd er met 18-15 gewonnen. 
VALTO A3 speelde uit tegen Maassluis A4. Een paar weken geleden werd er thuis nog met 19-9 van deze 
tegenstander gewonnen. Dit keer ging het een stuk minder makkelijk, maar werden de punten wel mee naar 
huis genomen: 9-12. A.s. zaterdag is de A3 vrij. Zaterdag 24 februari spelen zij hun laatste wedstrijd, thuis 
tegen koploper Avanti A4. Uit werd er met 9-3 verloren. 
VALTO B1 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen IJsselvogels B1. Thuis wist de B1 maar moeizaam tot 
scoren te komen en werd er met 9-11 verloren. Om de derde plek veilig te stellen, zal er dit keer gewonnen 
moeten worden.   
VALTO B2 was vrij. Zij komen pas 3 maart voor het laatst in actie in de zaal. 
VALTO B3 speelde uit tegen koploper HKV/OE B2. Thuis werd er met 4-11 verloren. Dit keer was het 
verschil ook weer groot en wist de B3 helaas maar twee keer tot scoren te komen. De tegenstander had een 
stuk minder moeite met scoren en zo werd er met 10-2 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Twist 
B2. Deze tegenstander heeft de B3 nog niet gehad, omdat de thuiswedstrijd vanwege de problemen met de 
vloer werd afgelast. Met twee wedstrijden minder gespeeld heeft Twist twee punten meer dan VALTO, dus 
de B3 zal scherp moeten zijn om een goed resultaat neer te zetten. 
Alle C-teams waren vrij dit weekend. 
VALTO C1 speelt a.s. dinsdag haar kampioenswedstrijd tegen Fortuna C2. Uit werd 7-11 van deze ploeg 
gewonnen. Komende wedstrijd is een gelijkspel voldoende voor het kampioenschap. Dit levert dan niet 
alleen de 1e plaats in de poule op, maar tevens een ticket naar het eindtoernooi voor de C 1e klasse op 17 
maart in Harderwijk en promotie naar de Hoofdklasse C volgend zaalseizoen! Redenen genoeg dus om 
onze C1 aan te komen moedigen, dinsdag 13 februari om 18:30 uur in Vreeloo, hal 1! En mocht het nu 
dinsdag nog niet lukken, dan zijn er nog twee kansen, te beginnen zaterdag a.s. tegen Refleks C1. Thuis 
werd dit een walk-over van 20-3 dus uit moet hier ook zeker van gewonnen kunnen worden.  
VALTO C2 gaat zaterdag op bezoek bij DES C1. Dit seizoen werd hier al 3x eerder tegen gespeeld. 2x werd 
er gelijk gespeeld en 1x verloren. Tijd dus voor revanche en de winst naar ons toe trekken! 
VALTO C3 is zarterdag a.s. ook nog een weekend vrij. 
VALTO C4 komt op 10 maart pas weer in actie. 
VALTO D1 was vrij en komt ook pas 10 maart weer in actie. 
VALTO D2 speelde tegen koploper ODO D1. De eerste helft wist VALTO goed bij te blijven maar in de 2e 
helft wist ODO toch uit te lopen en te winnen met 10-5. Komende zaterdag is de D2 vrij. 
VALTO D3 ging op bezoek bij Dubbel Zes D1 die net als VALTO onderin de poule mee draait. Thuis wilde 
het tegen dit team niet lukken en werd er 2-5 verloren. Deze wedstrijd was VALTO duidelijk de sterkere 
ploeg maar de doelpunten vielen niet waardoor er met rust tegen een 2-0 achterstand aangekeken werd. 
Maar VALTO bleef door knokken en kwam vlak voor  einde langszij en in de laatste minuut werd zelfs op een 
Duitse manier de overwinning binnen gehaald. Er werd met 3-4 gewonnen! Zaterdag a.s. is de D3 vrij.	 
VALTO D4 speelde tegen de ongeslagen koploper Die Haghe D3. Thuis werd hier al flink van verloren. Het 
doel van onze D4 was nu om meer doelpunten te scoren dan de 2 van de vorige wedstrijd. En dat doel is 
gehaald, VALTO maakte 4 doelpunten in deze moeilijke wedstrijd. Die Haghe wist er 26 doelpunten te 
maken en liet daarmee zien echt de verdiende koploper te zijn. Komende zaterdag is de D4 vrij. 
VALTO D5 ging op bezoek bij Weidevogels D2. Thuis wist VALTO nog te stunten tegen deze ploeg door van 
ze te winnen. Deze keer wilde dat niet lukken en werd er met 4-2 verloren. Weidevogels en VALTO hebben 
nu evenveel punten. Alleen speelt Weidevogels nog 4 wedstrijden en VALTO nog maar 1. De kans op het 
kampioenschap lijkt hiermee dus wel verdwenen te zijn. De D5 speelt pas op 10 maart weer een wedstrijd.  
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd tegen De Meervogels E3. Het was een 
spannende wedstrijd voor de spelers van de E2. Meervogels had een erg goede heer in het veld staan en 
één van de toppers van onze E2 Deon raakte geblesseerd. Jullie hebben bijna de hele wedstrijd tegen een 
achterstand aangekeken. Gelukkig veranderde dit in de laatste kwart van de wedstrijd. Jullie gingen ineens 
scoren en kwamen wonder boven wonder op gelijke hoogte en twee minuten voor tijd wisten jullie ook nog te 
winnen. Eindstand 11-13. Wat een topprestatie! Het kampioenschap hebben jullie meer dan verdiend! 
GEFELICITEERD! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior F1. Vorige keer wisten jullie niet van dit team te 
winnen en helaas ging het afgelopen zaterdag ook niet lukken. Wel wisten jullie 8 mooie doelpunten te 
scoren. Zaterdag zijn jullie vrij.  
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Afgelopen weekend.. 
VALTO 1 speelde vorige week gelijk tegen Tjoba in Goes door met 18-18 
de wedstrijd te eindigen. Deze week stond er voor de VALTO selectie de 
wedstrijden tegen Vriendenschaar op het programma. Thuis werd hier met 1 doelpunt van verloren en ook al 
kwam het 1e nog terug, ook uit werd er met 1 doelpunt verschil verloren.. Eindstand 28-27. VALTO 2 maakt 
zich op voor het einde van het seizoen waarin het nog bovenaan staat en ook dit weekend deed het 2e het 
niet onverdienstelijk. VALTO 2 won met ruime cijfers; 7-20! VALTO A1 draagt nog steeds de rode lantaarn 
en helaas had het weinig in te brengen tegen KCC A1; einduitslag 31-19.  
 
Weetje van de week 
Dat VALTO lang geleden in dezelfde poule speelde als Avanti/Flexcom (Korfballeague) en Tempo 
(Hoofdklasse)?  
 
Verdere vorming Technisch Kader 
Na het verlengen van de samenwerking tussen VALTO en Luuk & Nikki als trainers voor de A1 is ook de 
nieuwe hoofdtrainer van de selectie en de coach van VALTO 1 aangetrokken. Eric Geijtenbeek nu nog 
hoofdtrainer van Sporting Delta 1 neemt volgend jaar de VALTO selectie onder zijn hoede. De vorming van 
de rest van het Technisch Kader zal snel meer over bekend worden. 
 
VALTO goes to Korfballeague finale!  
Ook dit jaar gaat VALTO weer met haar leden richting de korfballeague finale! Deze week zal er informatie 
op de website verschijnen wat we gaan doen, wanneer dat is en hoe je je kan aanmelden. Kampioenen 
kunnen meedoen aan de kampioenenparade. Ben je kampioen, op het veld of in de zaal? Geef je dan met je 
team op om mee te doen! Opgeven kan bij de jeugdcoördinatoren, zie: www.ckv-valto.nl/telefoonnummers/  
 
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 2 
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   
 
 
 
 
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. 
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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 

17-02-2018 19.50uur VALTO 1 - Fortis 1 D2 Frank   
 
Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ineke Vreugdenhil, Irma Koornneef, Janine Krapels 
 
 
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO D2 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Dit team bestaat uit maar liefst 10 meiden dit zijn: Yara, Julia, Danique, Jill, Luna, Mette, Nouky, Jonne, Isa 
en Isabel. 
  
Wie zijn de trainers/coaches? 
Naomi en Sheila 
  
Wat kan dit team erg goed? 
Wij kunnen goed samenspelen en zien steeds beter elkaars kansen. Aanvallend scoren wij dan ook steeds 
makkelijker. Ook het verdedigen gaat al veel beter en we krijgen steeds minder doelpunten tegen.  
  
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
De D2 vindt het nog wel eens moeilijk om de doorloop te verdedigen. Ook vinden wij het goed gooien van 
een diepe bal soms nog wat lastig.  
  
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Dat we in de zaal, na hard werken, eindelijk wat wedstrijden hebben gewonnen! Ook het sinterklaasfeestje 
bij Mette was erg leuk. �  
  
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
Wij denken dat VALTO 1 gaat winnen met 22-18! 
  
Wat zou het team willen leren van Frank 
die langs komt op de training?  
We zouden graag willen leren hoe we zo 
goed mogelijk een doorloop kunnen 
verdedigen. Ook willen we graag leren om 
een goede aanvalsactie te maken, zodat we 
vrij komen en kunnen schieten.   
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Wedstrijdverslagen 
 
 
PKC/SWKgroup een maatje te groot voor VALTO          Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In plaats van een training stond er deze dinsdagavond de halve finale wedstrijd voor de ZuidHolland 
korfbalbeker op het programma. VALTO had zich geplaats door achtereenvolgens Twist uit Vlaardingen, 
Vitesse uit Barendrecht, KOAG uit Krimpen ad IJssel en als laatste KCR uit Ridderkerk te verslaan. 
PKC/SWKgroup, wat met het 2e deelneemt aan dit toernooi, kwam hier te staan door overwinningen op 
Refleks, Oranje Wit, de Meervogels en Velocitas. Hoewel er in het weekend speculaties rond gingen dat er 
in verband met de vele blessures bij PKC waarschijnlijk een aangepast team zou aantreden, bleek 
uiteindelijk toch dat er allemaal spelers uit PKC 2 aan de wedstrijd startten. Dat beloofde dus een pittig potje 
te worden voor VALTO, wat vandaag voor het eerst in het beker toernooi met bijna de hele basis acht aan 
de wedstrijd begon. Alleen de zieke Kevin ontbrak vandaag, zodat Mees op zijn plaats startte. Na het 
voorstellen van de spelers kan de wedstrijd in de bom volle Vreeloohal dan beginnen onder leiding van het 
scheidsrechters duo Van Alphen en Kolmus. De openingstreffer viel in de tweede aanval van VALTO uit de 
handen van Frank, maar al snel viel aan de ander kant de gelijkmaker door de korf. PKC liet al snel merken 
dat er vanavond geen cadeautjes werden weggegeven en gaven veel druk op de VALTO aanvallen. Hier 
bleken de Lierenaars toch even flink moeite mee te hebben. Door de nodige plaats fouten gingen er te veel 
aanvallen zonder een schot te lossen verloren. Één keer kregen de Papendrechters het voor elkaar om 
VALTO door de schotklok te jagen, maar niet veel later overkwam hen hetzelfde. Acht minuten lang wist 
VALTO de korf niet te vinden en ook bij PKC vielen de doelpunten niet bij bosjes. Na de 1-4 in de negende 
minuut riep Marrien zijn team voor een time out naar de kant. De pep talk had niet het gewenste effect, want 
het tweede VALTO doelpunt viel pas vier minuten later toen Judith er 2-5 van maakte. Het bleken de VALTO 
dames te zijn die uiteindelijk de doelpunten moesten maken in het 1e bedrijf. Naast Judith waren ook Zané 
en Iris trefzeker voor de rust en probeerde Marrien nog wat te forceren door Bart te vervangen voor Ruben. 
Het lukte hem echter ook niet om onder de druk vandaag te komen, zodat we gingen rusten bij een 4-11 
tussenstand.  
De tweede helft leek VALTO toch wat vrijer te spelen en voerde de druk op bij PKC. De eerste aanval na de 
mandarijnen lukte het de thuisploeg bijna om PKC voor de 3e keer door de schotklok te verdedigen, maar zij 
kregen toch nog in de buzzer de bal door de korf. Het duurde nog even voor VALTO weer de korf zou 
vinden, wat uiteindelijk in de vierde minuut lukte met de doorloop van Bart. Hij was weer binnen de lijnen 
gekomen op de plaats van Ruben. Verdedigend zat het wel aardig dicht, want de tweede helft was al tien 
minuten oud toen Judith en Frank voor de 7-14 tussenstand zorgden. De thuisploeg kwam steeds beter in de 
wedstrijd en wist na de 7-16 in de elfde minuut het gat te verkleinen naar 11-16 door doelpunten van Mees, 
Frank, de tip inn van Bart en het schot van Iris. De doelpuntloze periode van PKC was hierna helaas alweer 
voorbij en was het verschil even later weer hersteld naar 11-19. Na de treffers van Laurens en Frank gingen 
we met een 13-21 de laatste vijf minuten in. Hierin zouden beide ploegen nog tweemaal scoren. Voor 
VALTO zette Laurens en Frank de teller op 15 en voor PKC waren het Danny den Dunnen en Thom van de 
Rhee die de eindstand vanaf de middenlijn op 15-23 zette. Al met al een prima herstel van VALTO in de 2e 
helft die uiteindelijk met 11-12 werd verloren, wat een veel betere prestatie was dan het eerste bedrijf. Er 
bleek achteraf toch veel spanning bij veel van de spelers te zijn, wat zij in de tweede helft van zich af 
schudde. Het was in ieder geval een prima wedstrijd waar we de nodige goede dingen uit mee moeten 
nemen naar de wedstrijd van zaterdag tegen KV Vriendenschaar. Met de inzet van de tweede helft maken zij 
geen schijn van kans en zetten we gewoon een stap naar de tweede plaats in de poule.  
Kom dus, als je kunt, allemaal naar sporthal “de Wielewaal” om VALTO 1 en 2 naar de overwinning te 
schreeuwen.  
      Tot zaterdag, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
VALTO doet zich te kort in de Wielewaal                       Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na het uitje van bijna 10 uur vorige week naar Goes was er dinsdagavond de halve finale wedstrijd voor de 
Zuidholland korfbalbeker. VALTO was zeker in de eerste helft geen schim van wat zij normaal op de vloer 
kan leggen. De tweede helft weten we gewoon met PKC mee te scoren, maar was het Thom van de Rhee 
die uiteindelijk vanaf de middenlijn ook deze helft voor PKC weet te redden. Door deze wedstrijd werd er 
voor het vlaggenschip donderdag vrije avond ingelast. Op deze avond werd wel de opvolger van Marrien 
Ekelmans bekent gemaakt. Eric Geijtenbeek, nu nog coach bij Sporting Delta, zal volgend seizoen het roer 
van Marrien overnemen en de ingeslagen weg naar boven proberen door de trekken. De VALTO selectie 
mocht vandaag naar Hardinxveld/Giessendam om het op te nemen tegen KV Vriendenschaar 1 en 2. 
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In De Lier was geen thuis programma door het feestje dat de Theebukkers daar dit weekend in de 
Vreeloohal vieren. Dit had wel als voordeel dat VALTO in de Wielewaal kon rekenen op veel support vanaf 
de tribune. Veel supporters hadden gehoor gegeven aan de oproep om VALTO te komen aanmoedigen.  
VALTO 2 wist wat hen te doen stond als koploper. Om deze positie vast te houden is het elke week een 
finalewedstrijd. Vriendenschaar 2 staat dan wel op een gedeelde 7e plek, maar in de thuiswedstrijd werd met 
de 19-13 overwinning pas in de tweede helft het verschil gemaakt. Vriendenschaar 2 kon de punten van 
vandaag ook erg goed gebruiken dus zou het wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden. VALTO 2 
zit echter in een goede flow de laatste weken en dat bleek ook vanmiddag weer in “de Wielewaal”. Hoewel 
het wel even duurde voor de score geopend werd. In de vierde minuut was daar dan de eerste treffer van 
Mees. Hij zou even later ook de 0-2 voor zijn rekening nemen, terwijl de thuisploeg het met veel één schots 
aanvallen moest doen die allen geen doel troffen. Halverwege de eerste helft was het verschil al opgelopen 
naar 0-8 toen Ruben achter de korf werd vrijgespeeld en raak schoot. De wedstrijd was al twintig minuten 
oud toen de thuisploeg de nul van het bord schoot. Even later lukte het VALTO toch om het verschil naar 
tien te tillen toen Pieter vanaf de strafworpstip de 1-11 scoorde. De laatste minuten tot de rust verslapte de 
concentratie bij VALTO en wist Vriendenschaar de ruststand op 4-11 te zetten. Hugo was hier duidelijk niet 
blij mee en had wat te bespreken met de ploeg in de kleedkamer.  
Na de mandarijnen bleek hij de ploeg weer helemaal op scherp gezet te hebben, want binnen enkele 
seconden had Ruben de bal al weer door de korf. De vier van Vriendenschaar zou nog wel even op het bord 
blijven staan, terwijl VALTO steeds verder aan de horizon verdween. Toen Ruben er 4-16 van had gemaakt 
wist ook Vriendenschaar weer de korf te vinden. Mees werd bedankt voor zijn bewezen diensten en maakte 
plaats voor Ron die even later ook gelijk zijn visitekaartje maar weer eens af gaf. De laatste tien minuten 
werden door VALTO gecontroleerd uitgespeeld en kregen de bankzitters uit de A1 ook nog wat 
speelminuten. Rick en Thijs waren zo enthousiast dat zij beiden voor dezelfde kans wilden gaan, waardoor 
deze in rook op ging. Mandy schoot twee minuten voor tijd het grootste verschil op het bord toen zij er 6-20 
van maakte. De eindstand werd echter door de thuisploeg op het bord gezet door de afgeronde vrije bal in 
de laatste seconden van de wedstrijd. Voor VALTO 2 zijn er nog twee hobbels te nemen voor de kurk van de 
fles kan. De hobbel van vandaag bleek minder moeilijk te nemen dan vooraf gedacht, wat vooral door het 
sterke verdedigen tot stand is gekomen. Slechts zeven tegendoelpunten incasseerde VALTO vandaag. Dit 
zal volgende week wel wat lastiger worden als Fortis 2 de tegenstander is in de Vreeloohal.  
Dan was het de beurt aan de beide vlaggenschepen die om des keizers baard strijden. Alleen bij winst van 
VALTO kon het feestje in Voorburg worden uitgesteld. Met de 2e helft tegen PKC/SWKgroep in het 
achterhoofd had ik er alle vertrouwen in dat er wat te halen viel vandaag. Er zou dan wel scherp aan de 
wedstrijd begonnen moeten worden die vandaag onder leiding stond van de heer van Heijningen. Het begin 
was voor VALTO, wat binnen dertig seconden de score opende. Vriendenschaar verzuimde om de 
gelijkmaker uit de toegekende strafworp te maken, waardoor VALTO even later door Naomi op 0-2 werd 
gezet. Deze voorsprong werd echter niet goed verdedigd, waardoor de thuisploeg al snel weer op gelijke 
hoogte kwam. Zané zette ons weer op voorsprong, maar de heren van Vriendenschaar schoten weer net als 
vorige week tegen RWA met scherp. Na de gelijkmaker kwam VALTO nog eenmaal op voorsprong door een 
doelpunt van Judith, maar ook deze werd weer door één van de heren weggewerkt. Na zeven minuten 
kwam Vriendenschaar bij 5-4 voor het eerst op voorsprong, maar nu was het Zané die met haar doorloop 
weer egaliseerde. De doelpuntrijke start van deze wedstrijd was nog niet voorbij, want in deze zevende 
minuut zou Vriendenschaar nog twee keer de korf weten te vinden. Frank wist deze achterstand weer weg te 
poetsen door ook tweemaal te scoren, zodat we al veertien treffer hadden gezien na negen minuten spelen. 
Met om en om scoren werd het 9-8 en brak er een minder goede fase aan van VALTO. Er werd verdedigend 
te veel ruimte gegeven, waar we dinsdagavond toch tegen PKC hebben kunnen zien dat we het wel degelijk 
flink druk kunnen geven. Door deze ruimte wist de thuisploeg het eerste gaatje van drie verschil op het bord 
te zetten bij 11-8. VALTO haakte echter al snel weer aan door de doelpunten van Judith en Frank, maar 
door gebrek aan scherpte in de afronding bij VALTO wist de thuisploeg in drie minuten het verschil te 
vergroten naar 14-10. Tot de rust zou dit verschil van vier á vijf steeds op het scorebord staan, waar bij 
VALTO Judith erg belangrijk was voor de ploeg. Zij en Zané hielden het verschil nog een beetje binnen de 
perken, maar konden niet voorkomen dat er bij rust 20-15 op het bord stond.  
Er was dus wat te doen voor VALTO in het tweede deel wilde het de aansluiting met VEO houden. Ook 
vandaag zou VALTO weer een sterke tweede helft spelen, maar toch werd het verschil lang niet kleiner dan 
drie. Marrien probeerde nog het één en ander met tactische wissels, maar het bleef allemaal zonder 
resultaat. Vriendenschaar had steeds een antwoord klaar als het verschil op drie kwam te staan. Halverwege 
de tweede helft leek het er even op dat Vriendenschaar een definitief gat wist te slaan bij 28-23, maar dit 
bleek tien minuten voor tijd hun laatste treffer te zijn geweest. VALTO wist zich terug te vechten in de 
wedstrijd, maar vandaag was de klok, net als vorige week, weer in het nadeel van VALTO. Hadden we 
vorige week graag gezien dat de wedstrijd een minuutje korter had geduurd, vandaag was deze voor het 
mooie een minuutje te kort. 
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Met nog 58 seconden op de klok zorgde Laurens voor de aansluitingstreffer, waarna Vriendenschaar de 
wedstrijd degelijk uitspeelde. Bij het klinken van de zoemer stond de 28-27 eindstand op het bord en staan 
er voor VALTO toch nog twee belangrijke wedstrijden op het programma. Door het verlies van vandaag 
vinden we VALTO op de vierde plaats met 13 punten met in het kielzog Tjoba en Albatros met 12 en 11 
punten. Volgende week staat er dus ook voor VALTO 1 weer een belangrijke wedstrijd op het programma 
voor lijfsbehoud in deze sterke 1e klasse poule. Tegenstander is dan het Zeeuwse Fortis uit Oost-Souburg, 
waar in de uitwedstrijd in de laatste minuut een 14-16 voorsprong door de thuisploeg werd omgebogen naar 
een 17-16 verlies voor VALTO.  
Kom dus allemaal naar de Vreeloohal om de ploegen weer naar de laatste thuiszege te schreeuwen. 
 
        Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
Vriendenschaar 2 - VALTO 2 
Vorige week was ik door Pieter gevraagd of ik een keertje mee wilde met VALTO 2, omdat ik vorige week 
mijn arm heb gebroken kan ik voorlopig niet korfballen, dus dit vond ik heel erg leuk! 
 
We verzamelde om 14:15 bij “de Witte” omdat we door de carnaval niet goed bij de sporthal konden 
verzamelen. Ik ging in de auto samen met Hugo, Mandy en Sheila, super gezellig. 
Het was best nog wel een stukje rijden. Daar aan gekomen gingen de spelers zich omkleden en ik ging met 
de meiden mee. 
Hierna gingen zij warmlopen en inschieten heb ik lekker gekletst met Vera. Samen hebben we toen de shirts 
klaargelegd en de bidons gevuld. Niets kon een winstpartij meer in de weg staan. 
 
Daarna gingen we in een kleedkamer zitten en deed Hugo een praatje, leuk om te horen wat de spelers als 
opdracht mee kregen! 
 
Nog even inschieten en toen ging VALTO 2 als een raket van start. Ze deden het echt heel goed, ze stonden 
op een gegeven moment met 9-0 voor. Tussendoor kon ik nog even kletsen met de spelers van VALTO 1, 
die inmiddels ook op de bank zaten. 
In de rust gingen we weer naar de kleedkamer en ik heb met Martin samen de mandarijnen uitgedeeld. 
VALTO 2 moest volgens Hugo zo doorgaan, dat vond ik ook! 
Uiteindelijk werd het 7-20 een super uitslag! Hierna nog het afsluitende praatje. Toen ben ik op de tribune 
nog naar VALTO 1 gaan kijken. 
 
Ruben, Ron, Mees, Pieter, Floris, Rick, Thijs, Sanne, Lysanne, Nikki, Vera, Mandy, Sheila en Hugo bedankt 
dat ik met jullie mee mocht en jullie gaan zeker kampioen worden!! 
 
Groetjes Sanne Rijsdijk 
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ODO D1 – VALTO D2 
In de 16e minuut staat het 2_2 ! Het gaat gelijk op . Nog 5 minuten te gaan in de eerste helft maakt Odo hun 
3de doelpunt. VALTO slaat terug 3_ 3 met nog 3 minuten te gaan in de eerste helft ! Lekker bezig dames. 
Odo laat het er niet bij zitten. 4 - 3 .... 
 
2de helft 
Odo begint goed 5-3. Ohw oh 6-3, volhouden VALTO.  
VALTO komt terug, lekker bezig dames 6 - 4.  
7-4 odo ...  
Doelpunt voor VALTO afgekeurd,  een twijfelachtige afkeur :(. 
Wissel van helft. 7 -5 VALTO. Odo scoort hun 8ste . Nog 10 minuten te gaan. Kom op VALTO. Nog 3 
minuten te gaan odo scoort 9 - 5. VALTO gaat dit niet meer goedmaken. 10 -5. Einde wedstrijd 10 - 5 . Was 
een spannende wedstrijd, ging lang redelijk gelijk op. Goed gespeeld dames. 
 
 
 
 
Dubbel 6 tegen VALTO D3 
VALTO D3 moest vandaag uit, tegen dubbel zes in den 
haag. 
Al binnen 5 minuten scoorde dubbel zes twee punten. 
En kwam VALTO 2-0 achter te staan. 
VALTO was gelukkig erg sterk, maar de ballen wilde niet in 
de korf. 
VALTO kwam op een achterstand van 3-0. 
Met een 3-0 de rust in. Na de rust scoorde Jorn 3-1. VALTO 
groeide in vertrouwen, en werd sterker. 
Tess scoorde 3-2. 
In de laatste paar minuten van de wedstrijd scoorde Noor 
een 3-3 . En is de laatste 1 minuut maakt Michel een 
prachtig schot, en eindigde de wedstrijd in een overwinning 
van 3-4. 
 
 
VALTO D5 (zaterdag 3 februari) 
Afgelopen zaterdag was de wedstrijd tegen Ondo. Het was 
wel heel snel	raak.  
Binnen de minuut was het al 1 -0! Het 2e en 3e punt 
kwamen er al snel achteraan. Helaas raakt Michelle 
gebleseerd en moet verder toekijken vanaf de bank. De 
tegenpartij heeft een mooie aanval en maakt er 3-1 van. Er 
worden veel kansen gecreëerd maar helaas wil de bal 
niet meer in de korf. In de 2e helft gaat de bal er gelukkig 
toch weer in en loopt VALTO verder uit 5-1 Ondo wordt 
steeds sterker en de teams zijn aan elkaar gewaagt. Er zijn 
heel veel kansen maar het blijft bij de 6-2. Super goed gespeeld en wat zijn jullie een leuk team! 
 
 
 
 
Meervogels E3- VALTO E2: de kampioenswedstrijd! 
Terwijl de meeste Lierenaars nog rustig hun carnavalsroes lagen uit te slapen vertrok de E2 al om 8:00 naar 
Zoetermeer om daar de kampioenswedstrijd te spelen. Gesteund door veel supporters begon de wedstrijd. 
Toen bleek dat Meervogels (één na laatste in de poule) vandaag een tactiek had. Dat begon met het 
inzetten van een D1-heer. Daarnaast stond de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter die geen ervaring 
had met fluiten en geen idee had wat ze moest doen. Al snel bleek dat er vandaag niet gefloten zou worden 
voor verdedigd, duwen, voetbal of snijden. Meervogels profiteerde hier van door de D1-heer en een lange 
dame dichtbij de korf te zetten en gewoon te laten schieten. Het maakte niet uit hoe dichtbij de verdediger 
stond, verdedigd was het nooit. Meervogels pakte een voorsprong die steeds groter werd. Ondertussen was 
de frustratie aan de kant en in het veld aan VALTO-zijde groot. Gelukkig kwam er na rust een begeleider die 
de scheidsrechter vertelde waarvoor zij moest fluiten. 
  



De Bijblijver, 12 februari 2018 11 

 
Hierdoor werd het weer een korfbalwedstrijd en kon de E2 terugkomen tot 11-8 tien minuten voor tijd. Een 
aantal spelers hadden de hoop op een overwinning al opgegeven, maar nog één keer stak de E2 de koppies 
bij elkaar; we hadden nog tien minuten om zeker vier doelpunten te maken, en als de scheidsrechter niet fluit 
voor verdedigd moet je gewoon heel veel schieten. Toen bleek ook het D1-heertje verdwenen te zijn en 
stond er opeens een F1’er in het veld. Na twee doelpunten van Déon en één doelpunt van Justin stond het 
opeens 11-11 en was de spanning helemaal terug. De ouders zaten te stuiteren op de bank terwijl de E2 
alles op alles zette voor een overwinning. Het was invaller Justin die helemaal vrij stond en koelbloedig, op 
één been, de 11-12 binnen schoot. Hartklopping, zuurstofgebrek en angstzweet bij de ouders, maar de E2 
ging door. Het kampioenschap was veilig toen Anouk de 11-13 maakte. Niet veel later was de wedstrijd 
afgelopen en was de ontlading enorm. Na alle onsportiviteit van Meervogels was het toch gelukt om te 
winnen! Letterlijk met BLOED (Déon die een flinke wond opliep na een botsing met de paal) ZWEET (bij de 
spelers, coach en ouders) en TRANEN (tijdens de wedstrijd en na afloop). Anne, Anouk, Déon en Mike: jullie 
mogen trots zijn op jezelf! Ook invaller Justin (en alle andere invallers) bedankt voor het invallen! Nadat de 
eerste feestvreugde voorbij was en ook de ouders weer opgelapt waren gingen we terug naar de Vreeloo 
waar de taart stond te wachten. De E2 gaat genieten van een lange ‘vakantie’, want pas op 24 maart komen 
zij weer in actie op het veld. Wie weet wat deze talentjes dan gaan laten zien!  
 
     Een trotse coach 
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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  
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