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Extremen 
Het was de week van enkele extremen. Zo was er de korte, maar heftige vorstperiode, waardoor we flink konden 
schaatsen. Zowel op de ijsbaan, als ouderwets naar Vlaardingen. Voor degenen op wintersport was het wel jammer dat 
het ijs op zondag zo goed als weg was. Wat een verschil, van -8 naar +8. Het is wel duidelijk, de lente komt er aan! 
 
Dat betekent traditiegetrouw ook de laatste wedstrijden van het zaalseizoen. Die voor het kampioenschap en tegen 
degradatie. Waar VALTO 2 nog in de race is voor het eerste, strijd VALTO A1 nog tegen het laatste. Wat afgelopen 
zaterdag is gelukt, en aanstaande zaterdag zeker nog een keer zal moeten. Laten we aanstaande zaterdag zorgen dat 
we bij Albatros op bezoek gaan en achtereenvolgens VALTO A1, VALTO 2 en VALTO 1 aanmoedigen. 
 
Op hoofdklasseniveau is de reguliere competitie al voorbij en starten de kruisfinales voor plaatsing in de 
hoofdklassefinale. Gegadigden zijn dit jaar GroenGeel (kampioen poule A), AW/DTV (tweede poule A), DeetosSnel 
(kampioen in poule B) en Dalto/Klaverblad Verzekeringen (tweede in poule B). Wie van deze ploegen gaat er 
promoveren naar de Korfballeague? Zijn dat net als vorig jaar de finalist en uiteindelijk ook de halve finalist? We gaan 
het zien! 
 
Op dat hoogste, Korfballeague niveau is het nog altijd spannend. Vooral wie er play-offs en play-downs gaan spelen. 
PKC/SWK Groep en TOP/SolarCompleet zijn zeker van plaatsing, Blauw-Wit, Fortuna/Delta Logistiek, LDODK/Rinsma 
Modeplein en KZ/Hiltex zijn nog in de race voor plek 3 en 4. Alleen echt mooi was het spel dit weekend niet, althans van 
wat ik gezien heb. Rommelige wedstrijden en totaal niet wat het had kunnen zijn. Een extreem verschil met de eerdere 
ontmoetingen. De één was op TV (TOP tegen DOS’46) en de ander in het echt (PKC tegen Blauw-Wit). Die laatste partij 
werd door Rick en Alex gefloten. Weer een wedstrijd op het hoogste niveau en dat kunnen ze prima af. Ik hoop dan ook 
dat we ze mogen bewonderen in een bijzondere wedstrijd die er aan zit te komen. Lijkt me leuk! 
 
Misschien wel de korfbalfinale, op 7 april. Wij gaan er in ieder geval naar toe. Met 75 VALTO-
leden/ouders/vrienden/aanhang, waaronder 3 kampioenenteams. De kaartjes zijn te bestellen in de webshop en zijn een 
stukje goedkoper dan voorgaande jaren. Dus ga mee, en beleef de jaarlijkse junioren en senioren finale op het hoogste 
niveau. Wie wordt er Nederlands Kampioen? Jij kunt er bij zijn! 
 
Rest mij voor nu jullie een fijne week te wensen, met een mooie potgrondopbrengst (bestellen kan nog!), fijne trainingen, 
een mooie bowlingavond (opgeven kan nog) en extreem succesvolle wedstrijden, zet hem op! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 10 maart 2018 
18:00 Albatros 1 - VALTO 1 Hans Klijn Develsteinhal Veld 1 
16:40 Albatros 2 - VALTO 2 Otto-Jan Leeverink Develsteinhal Veld 1 
16:15 VALTO 3 - Sperwers 2 Robin Pardoen Vreeloo Hal 2 
15:15 Futura 3 - VALTO 4  Zuidhaghe Veld 1 
18:20 VALTO 5 - Weidevogels 4  Vreeloo Hal 1 
16:10 DES (D) 7 - VALTO 6  De Hoornbloem Veld 1 
19:35 VALTO 7 - KCR 9 Jeroen Voskamp Vreeloo Hal 1 
14:15 Dijkvogels 4 - VALTO 8  Sporthal Maasdijk Veld 1 
15:05 Albatros A1 - VALTO A1 Luuk Messerschmidt Develsteinhal Veld 1 
15:00 VALTO A2 - De Meervogels A2  Vreeloo Hal 2 
14:00 VALTO B1 - Maassluis B1 Maarten Kuif Vreeloo Hal 2 
13:00 VALTO C1 - VEO C1  Vreeloo Hal 2 
12:00 VALTO C2 - Weidevogels C1 Rob Knuist Vreeloo Hal 2 
14:00 WION C1 - VALTO C3  WION-hal Veld 1 
10:30 Nexus C1 - VALTO C4  Margriethal Veld 1 
10:20 Kinderdijk D1 - VALTO D1 Johan Vos Blokweer Veld 1 
10:00 Excelsior D2 - VALTO D2  De Buitenhof Veld 1 
12:00 Fortuna D3 - VALTO D3  Fortuna-hal Veld 1 
09:00 Phoenix D2 - VALTO D4  Oosterpoort veld 1 
11:00 Phoenix D3 - VALTO D5  Oosterpoort veld 1 
11:00 VALTO E1 - Weidevogels E1 Bas Ridder Vreeloo Hal 2 
09:00 VALTO E3 - Futura E4 Marja de Jong Vreeloo Hal 2 
09:00 VALTO E4 - Olympia (S) E3 Tessa van Dijk Vreeloo Hal 2 
11:00 VALTO F1 - KCR F1 Laura van der Eijk Vreeloo Hal 2 
11:00 Fortuna F2 - VALTO F2  Fortuna-hal 4korfbal 
10:00 VALTO F3 - De Meervogels F2 Jan Pieter Vermeer Vreeloo Hal 2 
10:00 VALTO F4 - Nieuwerkerk F6 Lisa van Wingerden Vreeloo Hal 2 
 
 
 
 
 
Opstellingen 10 maart 2018 
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg 
 
VALTO 3 – aanwezig 15.45 uur 
Heren: Rob, Roland, Thomas (V4), Steven (V4) 
Dames: Denise??, Laura, Sharon, Petra, res: Iris P (A2) 
 
VALTO 5 – aanwezig 17.45 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna 
 
VALTO 6 – vertrek 15.15 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne 
 
VALTO 7 – aanwezig 19.00 uur 
Heren: Rinze, Ruud, Wouter, Bo en Jelle 
Dames: Marije, Petra, Linda, Nathalie, res: Inge D (V6) 
 
VALTO 8 – vertrek 14.30 uur  
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart en Peter  
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona en Rosanne, res: Rianca (A3)     
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Uitslagen 3 maart 2018 
VALTO 3 - Weidevogels 3 22 - 20 
VALTO 5 - Erasmus 2 20 - 8 
VALTO 6 - DES (D) 7 13 - 7 
VALTO A1 - Albatros A1 18 - 16 
VALTO A2 - Weidevogels A2 16 - 8 
VALTO B1 - Merwede B1 12 - 12 
VALTO B2 - Phoenix B1 5 - 4 
VALTO C2 - VEO C2 8 - 1 
VALTO E3 - Die Haghe E3 7 - 6 
VALTO E4 - Trekvogels E1 12 - 2 
Nieuwerkerk F6 - VALTO F4 7 - 14 
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 3 speelde thuis tegen Weidevogels 3. Uit werd er met 14-17 gewonnen, maar stond het derde het 
grootste gedeelte van de wedstrijd achter. Het derde had twee weken geleden het kampioenschap al binnen 
gehaald en Weidevogels wilde de punten graag hebben, om zo als tweede in de poule nog te kunnen 
promoveren. Ook dit keer ging de wedstrijd weer gelijk op, maar wist het derde op de juiste momenten de 
doelpunten te maken om zo aan de goede kant van de score te blijven: 22-20. A.s. zaterdag de laatste 
zaalwedstrijd, thuis tegen Sperwers 2. Uit werd er met 12-29 gewonnen. 
VALTO 5 speelde thuis tegen Erasmus 2. Uit werd er met 17-16 van deze ploeg verloren en qua stand 
stonden beide ploegen met 16 punten uit 12 wedstrijden op gelijke hoogte. Om nog in de race te blijven op 
de 2e	plek in de poule en dus promotie naar de 3e	klasse moest er dit keer gewonnen worden. Geen moment 
is de overwinning in gevaar geweest, want dit keer werd het een makkie: 20-8. A.s. zaterdag speelt het vijfde 
thuis tegen Weidevogels, met als inzet de 2e	plek. Uit werd er met 17-14 verloren. Als het vijfde dit keer met 
een beter resultaat weet te winnen, is de 2e	plek binnen. 
VALTO 6 speelde thuis tegen DES 7. Dit was de inhaalwedstrijd, die op 6 januari niet door kon gaan 
vanwege de problemen met de vloer. Qua stand moest een overwinning mogelijk zijn en dat bleek ook, want 
het zesde wist met 13-7 te winnen. A.s. zaterdag speelt het zesde gelijk de uitwedstrijd tegen ditzelfde team 
en moet er dus weer een overwinning bijgeschreven worden. 
VALTO A1 speelde thuis tegen Albatros A1. Om nog een kans te maken op handhaving moest er gewonnen 
worden. De A1 kwam goed uit de startblokken en wist op een 4-0 voorsprong te komen, maar wist dit niet 
door te zetten en liet Albatros weer in de wedstrijd komen. Het werd een moeizame wedstrijd, maar de 
overwinning werd uiteindelijk wel gewoon binnen gehaald: 18-16. A.s. zaterdag de uitwedstrijd tegen 
ditzelfde Albatros en dan zal er dus weer gewonnen moeten worden. Tegelijkertijd mag Fortuna haar 
wedstrijd niet winnen, zodat de A1 hen voorbij kan in de ranglijst en zo zich kan handhaven. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Weidevogels A2. Uit werd in de laatste seconde gelijk gespeeld, omdat de 
scheidsrechter veel te lang door liet spelen. De A2 was er dus op gebrand om dit thuis recht te zetten. De A2 
speelde een sterke wedstrijd waarin Weidevogels er nauwelijks aan te pas kwam en zo werd het een 
makkelijke overwinning: 16-8. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Meervogels A2. Uit werd er met 15-15 
gelijk gespeeld. Om Meervogels voor te blijven in de ranglijst zal er dit keer ook minimaal gelijk gespeeld 
moeten worden. 
VALTO B1 speelde thuis tegen koploper Merwede B1. Uit werd er met 15-13 verloren. Dit keer stonden er 
drie C1-heren in het veld en waren de verwachtingen vooraf niet erg hoog. Maar dat was geheel onterecht, 
want er werd een prima wedstrijd neer gezet met ‘alle invallers’. Merwede werd totaal overbluft en uit haar 
spel gehaald. Het grootste gedeelte van de wedstrijd stond de B1 voor en was de overwinning binnen 
handbereik. Helaas werd in de allerlaatste seconde toch nog de gelijkmaker gemaakt, 12-12. Hiermee is 
Merwede voor wat betreft een eventueel kampioenschap afhankelijk van het resultaat tussen VALTO en 
Maassluis a.s. zaterdag, dan spelen deze teams in De Lier tegen elkaar. Uit verloor de B1 met 19-15.   
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. Uit werd er met 10-6 verloren. Dit keer een moeizame wedstrijd, 
waarin beide ploegen maar moeilijk tot scoren kwamen. In de rust stond het pas 1-0 voor VALTO. In de 
2e	helft vielen er wat meer doelpunten en bleef het tot het laatst spannend hoe de punten verdeeld zouden 
worden. In de laatste minuut wist VALTO nog een strafworp te verzilveren en zo de volle buit binnen te 
halen: 5-4. Hiermee zit de zaalcompetitie er voor de B2 op. Ze eindigen in de brede middenmoot met 11 
punten uit 12 wedstrijden.  
  



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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VALTO C1 speelt a.s. zaterdag haar laatste competitiewedstrijd tegen VEO C1. De laatste wedstrijd voor het 
NK op 17 maart in Harderwijk. VEO staat onderaan in de poule en uit werd er met 9-16 gewonnen. Laat in 
deze laatste wedstrijd nog maar eens zien dat jullie de terechte kampioen van de poule zijn. 
VALTO C2 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen VEO C2. Uit werd eenvoudig met 0-11 gewonnen en 
daardoor ging VALTO waarschijnlijk vrij slap de wedstrijd in. VEO kwam zelfs op voorsprong, waar het 
meegereisde publiek van VEO dan ook gelijk foto's van ging maken. Dit was blijkbaar een unieke situatie 
deze competitie. VALTO won makkelijk met 8-1 maar hier had zeker meer in gezeten. Om zaterdag van 
Weidevogels ook te kunnen winnen zal VALTO feller en meer gedreven in het veld moeten staan. Uit werd 
er met 6-9 gewonnen maar waren beiden ploegen flink aan elkaar gewaagd.  
VALTO C3 speelt zaterdag haar laatste competitiewedstrijd uit bij WION. Thuis werd er 16-8 van deze ploeg 
gewonnen. WION staat nog puntloos onderaan dus winst moet ook deze keer echt wel mogelijk zijn. 
VALTO C4 speelt zaterdag tegen de ongeslagen koploper Nexus C1. Thuis werd er met 2-15 verloren en 
winst zal er dit keer ook niet in zitten. Maar misschien wel iets meer doelpunten dan de 2 van de vorige keer! 
VALTO D1 gaat op bezoek bij Kinderdijk D1. Thuis was dit een onverwacht pittige wedstrijd die eindigde in 
een 6-6 gelijkspel. Gezien de stand in de poule zou winst toch echt mogelijk moeten zijn. 
VALTO D2 gaat naar Delft om tegen Excelsior D2 te spelen. Thuis werd hier nipt van gewonnen met 7-6. 
Excelsior staat  echter helemaal onderaan in de poule en VALTO staat op een nette 4e plek. Als je naar 
deze stand kijkt, zou je zeggen dat een iets overtuigendere winst er ook in moet zitten! 
VALTO D3 heeft het lastig in de zaal en speelt als hekkensluiter a.s. zaterdag haar laatste wedstrijd tegen 
Fortuna D3, die 4e staan in de poule. Thuis werd er flink, 4-10, verloren van dit team. 
Ook VALTO D4 heeft het moeilijk in de zaalcompetitie maar staan nog net niet onderaan. Komende 
zaterdag gaan jullie op bezoek bij Phoenix D2 waar jullie thuis nog 2-17 van verloren. Laat zien dat jullie de 
afgelopen weken gegroeid zijn en hopelijk kunnen jullie wat meer tegenstand bieden deze keer. 
VALTO D5 gaat zaterdag op bezoek bij Phoenix D3. Phoenix staat bijna onderaan en VALTO bijna 
bovenaan. Dit zegt echter niet alles blijkt wel uit de uitslag van de vorige wedstrijd. 
Toen wist VALTO nipt te winnen met 7-6. 
VALTO E1 was afgelopen week vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie de laatste wedstrijd van dit 
zaalseizoen tegen Weidevogels. Succes! 
VALTO E2 heeft alle wedstrijden van dit zaalseizoen er al op zitten.  
VALTO E3 speelde afgelopen week tegen Die Haghe. Het was een spannende wedstrijd en het ging gelijk 
op, maar gelukkig wist onze E3 te winnen, met 7-6. Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie aanstaande 
zaterdag de KAMPIOENSWEDSTRIJD op het programma hebben staan tegen Futura! Heel veel succes! 
VALTO E4 heeft afgelopen zaterdag ook gewonnen van Trekvogels E1 met 12-2. Ook deze overwinning 
zorgt ervoor dat jullie zaterdag de KAMPIOENSWEDSTRIJD op het programma hebben staan! Zet ‘m op! 
 
DUS KOM ALLEMAAL AANSTAANDE ZATERDAG OM 9 UUR NAAR VREELOOHAL 1 EN BEWONDER 

ZOWEL DE KAMPIOENSWEDSTRIJD VAN VALTO E3 ALS DE KAMPIOENSWEDSTRIJD 
VAN VALTO E4. TOT DAN! 

 
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Maar gelukkig spelen jullie aanstaande zaterdag weer een wedstrijd. 
Om 11 uur tegen KCR. Zet ‘m op! 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag ook vrij en speelt aanstaande zaterdag tegen Fortuna F2. Succes! 
VALTO F3 was afgelopen zaterdag vrij en speelt aanstaande zaterdag ook de laatste wedstrijd van dit 
zaalseizoen tegen De Meervogels F2. Succes! 
VALTO F4 speelde afgelopen zaterdag tegen Nieuwerkerk. Jullie speelde een goede wedstrijd en wisten 
ruim te winnen. Knap gedaan! En maar liefst 14 doelpunten gescoord! De eindstand was 7-14. Aanstaande 
zaterdag spelen jullie weer tegen Nieuwerkerk, maar dan thuis. Dus hopelijk weten jullie weer te winnen! Zet 
‘m op! 
 
 
 

Niet vergeten Vrijdag 9 maart bowlen 
16.00 – 17.00 uur E-teams, F-teams en kangoeroes 
17.00 – 18.00 uur C3 en C4 en alle D-teams 
18.00 – 19.00 uur C1, C2, B-teams en A-teams 
19.00 – 20.00 uur Alle senioren daarna gezellig naar De Villa!! 
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We mogen weer tappen in de feesttent ! 
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. 
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in 
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje 
verdienen, dus geef je op, en help VALTO.  Ouders en andere mensen 
zijn  van ook van  harte welkom, om te helpen  of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band 
optreden , dus we gaan met ze allen mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de 
leeftijd om te helpen moet 18 +zijn. 
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
          Groetjes GJ  
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Waren zowel VALTO 1 als VALTO 2 vrij in voorbereiding op de belangrijke 
wedstrijd van 2 komende zaterdag 10 maart tegen Albatros 2 voor het 
kampioenschap.  
De A1 speelde wel de eerste van haar twee degradatiekrakers tegen Albatros A1. In een wedstrijd die niet 
bol stond van het kwalitatieve korfbal was het wel spannend maar gelukkig won de A1 de 1e van de twee 
veldslagen om lijfsbehoud in de AOK. Thuis werd er afgelopen zaterdag met 18-16 gewonnen en volgende 
week uit tegen Albatros. Als Fortuna dezelfde avond niet weet te winnen van Sporting Delta A1 dan zal de 
A1 niet degraderen, speelt Fortuna gelijk of wint het.. dan valt helaas het doek.  
 
Nederlands Kampioenschap C junioren op 17 maart in Harderwijk – VALTO C1 
Op 17 maart aanstaande zal VALTO C1 vertrekken richting Harderwijk om daar het NK voor 1e klasse teams 
te spelen. Uiteraard zijn we ontzettend trots op de C1 dat ze dit behaald hebben, nu nog goed en plezierig 
korfballen op de 17e en dan is het al super geslaagd!  
Ps: wil je mee naar Harderwijk maar geen zin om zelf te rijden? Kaartjes voor de bus zijn nog te koop in de 
webshop!  
 
Weetje van de week - herhaald want belangrijk!  
VALTO 2 speelt op 10 maart haar kampioenswedstrijd bij en tegen Albatros in Zwijndrecht. We verwachten 
natuurlijk een flinke lading aan supporters, want voor het 2e speelt de A1 haar belangrijkste wedstrijd tegen 
degradatie! Zouden er genoeg auto's zijn om naar Zwijndrecht te komen of is een bus die kant op slimmer? 
Voorkeur voor een bus? Laat het weten: vztc@ckv-valto.nl en we kijken bij genoeg animo naar de 
mogelijkheden!  
 
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/  
 
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   
 

 
 

Niet vergeten Vrijdag 9 maart bowlen 
16.00 – 17.00 uur E-teams, F-teams en kangoeroes 
17.00 – 18.00 uur C3 en C4 en alle D-teams 
18.00 – 19.00 uur C1, C2, B-teams en A-teams 
19.00 – 20.00 uur Alle senioren daarna gezellig naar De Villa!! 
  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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CKV VALTO gaat naar de Korfbalfinale! 

 
 

 
 
 
 
Al jaren lang gaan er een hoop teams van VALTO naar eerst de Ahoy en later Ziggo Dome voor de finale 
van de korfballeague! Ook dit jaar gaan we gezellig met zoveel mogelijk VALTO’ers richting Amsterdam voor 
de finale. Dit jaar gaan er 3 kampioenenteams richting Amsterdam en hebben we ook nog genoeg kaartjes 
voor de rest van de VALTO helden en heldinnen.  
Kaartjes kopen kan via http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/ maar wees er snel bij want we 
hebben maar een gelimiteerd aantal!  
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Wedstrijdverslagen 
 
 
 
VALTO 5 - Erasmus 2                                                                          Hoofdsponsor: Melior 
De kronieken van VALTO 5                                       (Titel- en bitterballen-sponsor: Lagerwerf wonen) 
Vorige week verloren wij van Olympia en gooiden wij onze titelkans weg. Gewoon weg: zelf niet goed genoeg en dat is 
erg jammer. We hadden echter wel een geweldig teamuitje beleefd de dag ervoor en de gezelligheid is er zeker niet 
minder om. Zodoende wilde het dat we afgelopen dinsdag weer lekker konden trainen en de meeste spelers weer 
aanwezig waren.  
Na deze voorbereiding mochten wij op zaterdag verzamelen om 14:15 zodat we ook nog even konden warmdraaien met 
schieten. Nagenoeg iedereen kwam het veld opgelopen behalve Janneman Robinson. Tijdens het schieten ging steeds 
meer het verhaal rond dat hij er nog helemaal niet was. Wist hij wel dat we om 14:15 moesten verzamelen? Maar zodra 
de tweede helft van de voorafgaande wedstrijd begon, kwam onze Janneman aangelopen. We trokken ons terug in de 
kleedkamer voor het praatje. Toen iedereen eenmaal zat waren wij natuurlijk razend benieuwd: hoe kan het nu dat hij te 
laat kwam.  
Jeroen: ”Ik stapte mijn deur uit en daar stond een meisje van een turf hoog. Eenzaam, met een verdrietig gezicht. Ze 
keek mij aan en vroeg: Weet u waar mijn papa is? Dat wist ik natuurlijk niet en vroeg haar: “Waar woon je?” Ze vertelde 
dat ze aan de Lierweg woonde. Gelukkig is die niet heel groot ‘zucht’. dus ik nam haar mee in de richting welke zij 
aangaf waar ze zou wonen. Na een kleine wandeling stopte er plots een auto naast ons. Bleek het haar vader te zijn die 
haar aan het zoeken was! Eind goed al goed. Volgens mij een heel terechte reden om te laat komen”.  
We waren het er over eens dat dit inderdaad een goede daad was en terecht dat Janneman dus wat later aansloot. 
Zodoende mocht hij in de basis beginnen net als Boekie en ondergetekende. Wie de vierde was werd even 
bediscussieerd: Frilhelm onze oude wintersporter die een week was wezen skiën mocht starten. Als hij maar geen 
sneeuwbenen had! Vervolgens, welke dames mogen er spelen? Anna gaf aan te moeten spelen bij VALTO 3 waardoor 
zij reserve wilde zitten. Ons ski-juffie was er helaas niet bij waardoor wij de volgende vakken het veld in stuurden: Ilse, 
Esther, Jeroen en Frank in de verdediging, aanvallend werd het vervolgens: Hellen, Miekie, Boekie en ondergetekende.  
De eerste helft ontspon zich een redelijke wedstrijd. Het niveau van ons was redelijk tot goed waardoor we 7-2 
voorkwamen; helaas zorgde een dipje voor 8-6 waarna 9-6 de ruststand was. In die rust bespraken wij wat er beter kon 
en wat zeker goed ging. Elke vak had zijn aandachtspuntjes maar we waren op de goede weg, als we zouden kunnen 
uitlopen zou dat genoeg moeten zijn voor de overwinning.  
Bij het begin van de tweede helft kwam onze hoofdsponsor zelf (u weet wel die ex-voorzitter) het veld in voor Frillem die 
enigszins moeie benen kreeg. (Niet gek na een week skiën). Met de ouderwetse ‘Hansu Hansu shuffle’ liet hij zich direct 
gelden. Binnen korte tijd liepen wij daardoor uit naar een voorsprong van 8 punten. De wedstrijd bloedde langzaam 
dood. Terwijl wij als team rustig door combineerden naar meer doelpunten liet Erasmus het koppie hangen en zakten 
hun groen-wit gestreepte kniekousen tot op hun enkels. Het ‘HEEEE BIIEEEEEERRRRR!!’ bracht hen vandaag geen 
geluk. 20-8 was de uitslag. Een degelijke overwinning waardoor wij ons bovenin de ranglijst handhaven. Volgende week 
spelen wij de belangrijke wedstrijd tegen Weidevogels voor promotie. Wij hopen u, net als gister, allemaal weer te mogen 
begroeten! Wij spelen om 18:20 thuis.  
Allen weer bedankt voor de aandacht! Tot volgende week. 
 
Met vriendelijke groet,  Schrijver der Kronieken van VALTO 5 
 
 
 
VALTO E3 – Die Haghe E3 
De E3 mocht vandaag weer een thuis wedstrijd spelen. Tegen Die Haghe dit keer.  
Charlotte was een weekendje weg, maar Anne wilde graag bij ons invallen. Super Anne!  
De E3 is nog in de race voor het kampioenschap, dus vooraf beloofde het weer spannend te worden! 
En spannend werd het! Die Haghe had een erg snelle dame, die al snel wist te scoren! Dit was niet helemaal de 
bedoeling. Gelukkig wist ook VALTO ook te scoren. Maar we stonden ineens wel 2-4 achter… 
Maar de E3 werd niet zenuwachtig en gingen met vol goede moed door! 
Met de rust stond het gelijk 4-4 . VALTO kwam weer terug .. 
Het werd een hele spannende 2e helft waar om en om werd gescoord. 
We stonden 7-6 voor en het was bijna tijd. We konden niet wachten tot er werd afgefloten.. De ouders hielden het niet 
meer. Maar de E3 en de coach bleven rustig. Wat een toppers! 
De E3 verdedigde heel erg goed, zodat er geen doelpunt viel bij Die Haghe! 
Eindelijk werd er afgefloten.! Yes gewonnen! 
Jullie het hebben het allemaal super goed gedaan! 
 
Volgende week kan de E3 kampioen worden. Ze moeten dan wel winnen. Dus kom allemaal de kanjers van de E3 
aanmoedigen, zodat ze een feestje kunnen vieren! Ze spelen om 9.00 uur thuis. 
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AED/reanimatiecursus bij Valto op woensdag 28 maart van 19.30 – 22.00 uur 
 
In navolging van voetbalvereniging Lyra, organiseert dit seizoen korfbalvereniging Valto een 
AED/reanimatiecursus. Er zijn deze avond 10 plaatsen beschikbaar. 
 
Alle leden van Lierse sportclubs zijn welkom, aantal plaatsen is beperkt. 
 
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de 
thuissituatie. Het is van belang dat u weet hoe je moet handelen wanneer iemand in jouw naaste omgeving, 
bijvoorbeeld je partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, een hartstilstand krijgt. Door een 
reanimatiecursus te volgen, kun je de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot je zijn of haar 
overlevingskans en hoef je niet hulpeloos toe te kijken? 
 
Wanneer je reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere 
overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. 
Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%. 
 
Op steeds meer plaatsen verschijnen AED’s, zo ook bij ons op de sportclub. Het is dus enorm handig om te 
weten hoe zo’n apparaat werkt, in combinatie met reanimatie. 
 
Daar je na afloop een certificaat ontvangt, graag hieronder je naam, voorletters en geboortedatum in je email 
vermelden. Deze AED cursus wordt gehouden in de kantine van korfbalvereniging Valto op sportpark De 
Zweth, Veilingweg 18. Datum en tijd zijn woensdag 28 maart van 19.30 – 22:00 uur. Vanaf 19.00 uur staat 
de koffie klaar. 
 
Ga naar http://ckv-valto.nl/aed en meld je aan! 
 

 
 
  



De Bijblijver, 5 maart 2018 11 

 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

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

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

Internet: www.tede-adm.nl




