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Vriendschap 

Dat korfbal veel meer is dan alleen sport, heb je al wel eens vaker van mij kunnen lezen. Natuurlijk is 
bewegen gezond en als je dat in teamverband kunt doen, in een veilige omgeving, waarbij mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes of zoals wij het zeggen dames en heren gelijkwaardige medespelers van 
elkaar zijn, is dat niet alleen fijn, maar ook bijzonder leerzaam. Het heeft meerwaarde, want in de 
maatschappij zou het niet veel anders moeten zijn. 

Naast bovenstaande kenmerken van de korfbalsport, zijn er veel meer waarden die iets toevoegen aan de 
rol die de sport in het leven speelt. Kinderen die de sporthallen tot speelterrein hebben gebombardeerd 
bijvoorbeeld (uiteraard niet in de berging) of tussen de wedstrijden door samen doelen op een basket aan de 
zijkant en even mee inschieten op het veld of gezellig met elkaar een wedstrijd kijken, of dat nu een jeugd- of 
seniorenteam is. En voor de spelers altijd leuk om zowel je eigen kinderen als ouders langs de kant te zien! 
Het sociale karakter is groot, is er al van jongs af aan en zou continue gestimuleerd moeten worden. Er 
ontstaan aan de lopende band vriendschappen. Niet zelden voor het leven. 

Maar ook binnen teams. Het spelen van een wedstrijd is één, het samen trainen en beter worden is twee, 
maar alles er omheen kan heel goed drie, vier en vijf zijn. Het drankje na de wedstrijd of training, maar 
belangrijker het persoonlijk contact, het praatje, de discussie. Het delen en het luisteren. Lief en leed. Dat dit 
soms heftig kan zijn weten we uit het verleden, maar ook uit het heden.  

Het leven kan heel vaak ontzettend leuk en gaaf zijn, maar soms ook bijzonder hard. Vorige week het bericht 
dat Jos, de zoon van Ellen en Peter Voskamp, broer van Nick en Bart na een heftige longontsteking is 
overleden. Onlangs figureerde hij nog in een mooie film van ’s Heeren Loo, maar dat het snel anders kan 
gaan, bleek de afgelopen week. We wensen Ellen, Peter, Bart, Daphne, Nick, Mandy en familie veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. Ik heb in al die jaren al vele malen gezien dat de vriendschap binnen 
een team zorgt voor een plek om je hart te luchten, een gevoel van er bij te horen, te zijn wie je bent en een 
plek voor troost en steun. Ik hoop dat dat in dit geval ook zo zal zijn. 
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Dan deze week, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor veel teams gezien de uitslagen van afgelopen zaterdag. 
Alle teams uiteraard weer veel succes gewenst. Het toetje van komende zaterdag bestaat uit VALTO A1, 
VALTO 3, VALTO 2 en tenslotte VALTO 1. Allemaal kansen op punten. En bij VALTO 2 ook kans op mooie 
plantjes KPS 24/7. Deze worden voorafgaand aan de wedstrijd verkocht door het team van de week VALTO 
D4, waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan de supportersvereniging van VALTO. Bij VALTO 1 
tenslotte is het team van de week VALTO D3 en daar kan weer kans gemaakt worden op de taart. Jouw 
voorspelling van de eindstand draagt daarmee niet alleen bij aan de supportersvereniging, maar met zo’n 
taart maak je ook nog eens extra vrienden! 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Zaterdag 16 februari 2019 

18:25 VALTO 1 - Tilburg 1 Maurits Mooren Vreeloo Hal 1

16:40 VALTO 2 - SDO/BlijWerkt 2 Arjan Roos Vreeloo Hal 1

15:15 VALTO 3 - PKC/SWKGroep 5 Job de Vries Vreeloo Hal 1

16:20 DES (D) 5 - VALTO 4 De Hoornbloem Veld 1

20:40 Paal Centraal 3 - VALTO 5 Harald vDongen Fortuna-hal Veld 1

14:35 Meervogels 5 - VALTO 9 Nienke van Zoelen De Veur Veld 1

13:45 VALTO A1 - Fortuna A2 WouterEijgenraam Vreeloo Hal 1

19:45 VEO A2 - VALTO A2 Martijn vd Meer Essesteyn Veld 1

12:15 VALTO A3 - KVS/Maritiem A3 Frank Monna Vreeloo Hal 1

16:35 HKV/ibernest B1 - VALTO B1 HKV/OE hal Veld 1

10:00 Phoenix B1 - VALTO B2 Ferry Winter Oosterpoort Veld 1

16:15 VALTO B3 - DES (D) B2 Laurens van Eijk Vreeloo Hal 2

12:00 ONDO (G) C1 - VALTO C1 Jan HarmBrouwer Westlandhal Veld 1

14:30 Nikantes C1 - VALTO C2 Sportgeb. Campus Veld 1

14:15 VALTO C3 - Fortuna/ C3 Nick Voskamp Vreeloo Hal 2

15:15 VALTO C4 - Avanti/Flexcom C6 Rolf Jansen Vreeloo Hal 2

11:00 KVS/Maritiem D1 - VALTO D1 De Blinkerd Veld 1

11:05 Dijkvogels D1 - VALTO D2 Sporthal Maasdijk Veld 1

13:15 VALTO D3 - ONDO (G) D5 Twan Boers Vreeloo Hal 2

11:15 VALTO D4 - KVS/Maritiem D2 Stijn Vrugt Vreeloo Hal 2

12:15 VALTO D5 - ONDO (G) D6 Petra de Jong Vreeloo Hal 2

10:15 VALTO E1 - Avanti/Flexcom E1 Martijn Dijkstra Vreeloo Hal 1

11:15 VALTO E4 - Avanti/Flexcom E5 Romeo Kortekaas Vreeloo Hal 1

11:15 VALTO E5 - Avanti/Flexcom E6 Manon van Geest Vreeloo Hal 1

09:00 ONDO (G) E11 - VALTO E6 Simone Tak De Hoekstee Veld 1

10:00 Excelsior (D) E7 - VALTO E7 De Buitenhof Veld 1

10:15 VALTO F1 - KCR F1 Inge van Dop Vreeloo Hal 1

10:00 Nieuwerkerk F3 - VALTO F2 De Kleine Vink Hal Veld 1

09:00 Dijkvogels F2 - VALTO F3 Sporthal Maasdijk Veld 1
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Opstellingen 16 februari 2019 
VALTO 3, thuis 15.15 uur, aanwezig 14.45 uur 
Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael  
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy 

VALTO 4, uit 16.20 uur, vertrek 15.30 uur 
Niels, Luuk, Roland en Kees, res: Ruben K  
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: Inge Dop 

VALTO 5, uit 20.40 uur, vertrek 19.45 uur 
Marco, Mark, Dennis, Twan, Hans en Frank 
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen 

VALTO 6, vrij 

VALTO 7, vrij 

VALTO 8, vrij 

VALTO 9, uit 14.35 uur, vertrek 13.30 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard 
Marleen, Chantal, Claudia??, Dita en Marja, res: Lysanne V 

Jurytafel 16 februari 2019 

Uitslagen 9 februari 2019 

Zaterdag 16 februari 2019 voorzitter schotklok tijd

13.45 u VALTO A1 Fortuna A2 Petra John Barbra

16.40 u VALTO 2 SDO 2 Hans Gerard Liesbeth

18.25 u VALTO 1 Tilburg 1 Arnold Peter Joke

Rapid 1 - VALTO 1 25 - 35

KVS/Maritiem 3 - VALTO 2 26 - 17

GKV/Enomics 3 - VALTO 3 15 - 12

VALTO 4 - OZC 2 11 - 16

DES (D) 6 - VALTO 6 13 - 13

ONDO (G) 7 - VALTO 7 14 - 10

VALTO 8 - WION 6 13 - 8

Avanti/Flexcom 
6

- VALTO 9 15 - 10

KVS/Maritiem 
A1

- VALTO A1 33 - 21

VALTO A2 - KVS/Marit A2 24 - 12

VALTO A3 - Achilles A4

VALTO B1 - ONDO (G) 
B1

12 - 15

VALTO B2 - Nieuwerk B2 7 - 1

KOAG B3 - VALTO B3 9 - 4

Nieuwerkerk C1 - VALTO C1 13 - 9

VALTO C2 - Olympia (S) 
C1

7 - 2

VALTO C3 - ALO C1 2 - 5

Oranje Wit (D) 
C4

- VALTO C4 8 - 4

VALTO D1 - Excelsior D1 7 - 9
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Wedstrijdverslagen TC 
VALTO 3 speelde uit tegen GKV (G) 3. Thuis werd er met 17-22 van deze ploeg verloren. Dit keer wist het 
derde een groot gedeelte van de wedstrijd aan de goede kant van de score te staan, maar helaas kon dit 
niet tot het einde volgehouden worden. Einduitslag: 15-12. Verdedigend zat het dus wel goed, maar 12 
maken, is te weinig. Hiermee blijft het derde met één punt onderaan staan. Eén plekje hoger staat PKC 5, 
met drie punten, en dat is a.s. zaterdag de tegenstander van het derde. Zou leuk zijn als er gewonnen kan 
worden, om zo op gelijke hoogte te komen. 
VALTO 4 speelde thuis tegen OZC 2. Een selectieteam, dat duidelijk wat meer training in de benen heeft 
dan het vierde. Uit werd er met 15-10 verloren. 
Ook nu had OZC het weer lastig met VALTO, omdat hun gewenste spelletje werd ontregeld. Hierdoor kon 
het vierde lang blijven, maar uiteindelijk kwam, via een ruststand van 8-7, het verschil wel naar boven: 11-16. 
Ook hier zat het probleem in het zelf maken van doelpunten. A.s. zaterdag speelt het vierde uit tegen DES 5. 
Thuis werd er met 14-19 verloren. DES heeft tot nu toe één punt meer gehaald dan het vierde. 
VALTO 5 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag uit tegen Paal Centraal 3. Thuis werd hier met 15-11 van 
gewonnen. Paal Centraal heeft pas één wedstrijd gewonnen, maar deed dat wel (nipt) tegen Avanti 5, waar 
VALTO vorige week nog van verloor: 19-13. 
VALTO 6 speelde uit tegen DES 6. Thuis werd hier kansloos van verloren: 8-17. Dit keer een heel andere 
wedstrijd, want beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Dan weer stond VALTO een paar punten voor en 
dan was het weer DES aan de goede kant van de score. Een minuut voor tijd stond VALTO één doelpunt 
voor en kon de wedstrijd (in theorie) uitgespeeld worden. Slordigheden zorgde er echter voor dat niet lukte 
en toen viel alsnog de (terechte?) gelijkmaker aan de kant van DES: 13-13. A.s. zaterdag is het zesde vrij. 
VALTO 7 speelde uit tegen koploper ONDO 7. Thuis werd er met 14-19 verloren. Om nog kans te maken op 
het kampioenschap moest er dit keer gewonnen worden. Helaas zat het er niet in, en was ONDO net weer 
een maatje te groot. Er werden minder doelpunten doorgelaten dan in de thuiswedstrijd, maar er werden er 
helaas ook minder gescoord. Einduitslag: 14-10. ONDO heeft nu met een wedstrijd minder gespeeld twee 
punten meer dan VALTO. Daarnaast liggen Weidevogels 5 en DES 7 ook nog op de loer, want die hebben 
dan wel één of twee minder punten dan VALTO, ze hebben ook twee wedstrijden minder gespeeld. De 
komende weken is het zevende vrij, zij komen pas 16 maart weer in actie. 
VALTO 8 speelde thuis tegen WION 6. Uit werd er met 9-16 gewonnen. Ook dit keer was het achtste weer 
de betere ploeg, al bleef het scorend wat achter ten op zichte van de vorige keer. Het was echter wel genoeg 
voor de volle winst, omdat ze het verdedigend goed op orde hadden. Het werd uiteindelijk 13-8. Ook het 
achtste is een paar weken vrij, zij mogen 9 maart weer aan de bak. 
VALTO 9 speelde uit tegen Avanti 6. Thuis werd er met 6-9 verloren, maar dat was de eerste wedstrijd van 
het negende, waarin het vooral scorend nog niet zo wilde lukken. In het nieuwe jaar loopt dit een stuk beter, 
dus wie weet zat er nu meer in tegen deze tegenstander. Er werden wel meer doelpunten gemaakt, maar er 
werden er ook meer doorgelaten, dus het verschil bleef, einduitslag: 15-10. A.s. zaterdag speelt het negende 
uit tegen koploper Meervogels 5. Thuis werd er met 8-15 verloren. 

ODO D1 - VALTO D2 7 - 5

VALTO D3 - Avanti/ D4 11 - 2

VALTO D4 - Korbis D3 9 - 0

VALTO D5 - Nieuwerke 
D4

0 - 18

VALTO E1 - ODO E1 10 - 12

VALTO E2 - Refleks E3 10 - 3 (5 - 
4)

HKV Eibernest 
E1

- VALTO E3 21 - 0 (1 - 
2)

Avanti E6 - VALTO E5 8 - 6 (2 - 5)

VALTO E6 - Avanti/ E8 4 - 0 (4 - 2)

Meervogels E4 - VALTO E7 2 - 9 (5 - 5)

VALTO F2 - Excelsior F1 3 - 10 (4 - 
4)

Die Haghe F2 - VALTO F3 19 - 4 (5 - 
1)
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VALTO A1 speelde uit tegen koploper KVS A1. Thuis werd er met 13-27 verloren. KVS startte heel scherp 
en hierdoor keek de A1 al gauw tegen een achterstand aan. VALTO herpakte zich en ging meescoren, 
waardoor de schade lange tijd beperkt bleef tot vier doelpunten. Helaas had de A1 vlak voor rust weer een 
zwakkere fase, waardoor de ruststand 18-8 was. In de tweede helft heeft VALTO knap strijd gestreden en 
liep het verschil niet veel verder op. Uiteindelijk op het scorebord wel een flinke nederlaag: 33-21. A.s. 
zaterdag speelt de A1 thuis tegen Fortuna A2. Uit werd hier knap punten tegen gepakt: 19-21, maar verder 
heeft Fortuna alleen van Nieuwerkerk A1 verloren, dus doen zij ook zeker nog mee voor het kampioenschap. 
VALTO A2 speelde thuis tegen KVS A2. Uit werd er met 15-8 verloren, en wist VALTO vooral aanvallend 
geen vuist te maken. Dit keer was VALTO een stuk scherper, al kwam dit pas goed in de tweede helft naar 
voren. Want via een ruststand van 8-6 werd het uiteindelijk maar liefst 24-12. Een lekker potje dus van de 
A2. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen VEO A2, die nog zonder punten onderaan staan. Thuis werd er met 
26-6 gewonnen. 
VALTO A3 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen KVS A3. Uit werd er met 11-19 gewonnen. 

VALTO B1 speelde thuis tegen koploper ONDO B1. Uit werd er met 16-14 verloren. Doordat VALTO vorige 
week een duur punt verspild had tegen Refleks B1, had het een eventueel kampioenschap niet meer in 
eigen hand, omdat de achterstand op ONDO nu drie punten was. Om nog een kleine kans te behouden, 
moest er nu in ieder geval gewonnen worden. Helaas was ONDO ook nu weer een maatje te groot. Een 
paar keer kon VALTO nog wel in de buurt komen, maar echt spannend werd het niet. Einduitslag: 12-15. 
Hiermee lijkt een tweede plek nu het hoogst haalbare. A.s. zaterdag staat de concurrent voor die plek op het 
programma, want dan speelt de B1 uit tegen HKV/OE B1. Thuis werd er met 13-11 gewonnen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B2. Uit werd er met 6-8 gewonnen. Dit keer wist Nieuwerkerk 
vooral aanvallend weinig te brengen, want ze wist de hele wedstrijd maar één keer te scoren. VALTO deed 
dit zeven keer en dus de volle winst: 7-1. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Phoenix B1, een bekende 
tegenstander, want daar werd dit seizoen al drie keer tegen gespeeld. Buiten werd er één keer ruim 
gewonnen en één keer nipt gewonnen. De thuiswedstrijd in de zaal werd met 17-5 gewonnen. 
VALTO B3 speelde uit tegen KOAG B3. Thuis werd er flink van deze ploeg verloren: 1-11. De start was dit 
keer ook niet goed, maar gelukkig herpakte de B3 zich en kon het de schade beperken. Vooral in de tweede 
helft werd er goed partij gegeven. Helaas was KOAG net even wat scherper in het afronden van de kansen, 
waardoor er wel verloren werd: 9-4. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen DES B2. Uit werd er 
gelijkgespeeld: 8-8. 

VALTO C1 ging naar Nieuwerkerk om daar tegen de C1 te spelen. Thuis werd er van deze ploeg gewonnen. 
Uit leek het deze kant ook op te gaan want de eerste helft ging de C1 (ruim) aan de leiding. 
Nieuwerkerk kwam echter scherp uit de kleedkamer en VALTO zakte in en wist niet hoe terug te komen in de 
wedstrijd. Er werd 13-9 verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO C1. Thuis werd hier onnodig 
van verloren. Als jullie deze zaterdag de hele wedstrijd scherp blijven, moet winst zeker mogelijk zijn. Dit zijn 
belangrijke punten om weg te blijven van de laatste plaats en dus degradatie. 
VALTO C2 kreeg Olympia C1 op bezoek. Eerder dit seizoen werd hier al 3x van gewonnen. En ondanks dat 
de C2 geen beste wedstrijd speelde werd er ook deze 4e keer gewonnen. Komende zaterdag op bezoek bij 
Nikantes waar thuis ruim van gewonnen werd. 
VALTO C3 kreeg ALO B1 op bezoek. Beide teams hadden voor aanvang van de wedstrijd evenveel 
verliespunten, namelijk 2. Helaas was ALO over de hele linie net wat sterker en wilden bij ons de doelpunten 
niet vallen waardoor er met 2-5 verloren werd. Komende zaterdag komt Fortuna C3 op bezoek, de nummer 
3 uit de poule, dus 1 plaatsje onder jullie. Uit werd hier nipt, 6-7, van gewonnen. 
VALTO C4 mocht een eindje rijden naar Dordrecht om daar tegen Oranje Wit C4 te spelen. Helaas was 
Oranje Wit, net als vorige wedstrijd, een maatje te groot en werd er met 8-4 verloren. Wel gaat de C4 steeds 
meer als team samen spelen alleen resulteert dat helaas nog niet in heel veel punten. Komende zaterdag 
komt Avanti C6 op bezoek. Deze ploeg hebben jullie nog niet eerder ontmoet deze competitie. 

VALTO D1 kreeg Excelsior D1 op bezoek die een plekje onder VALTO stond voor aanvang wedstrijd. 
Excelsior was in vlagen net wat feller en de ballen vielen net wat beter en makkelijker door de korf waardoor 
zij deze wedstrijd naar zicht toe wisten te trekken. VALTO verloor met 7-9 waardoor er nu 3 ploegen 8 
punten hebben en dus op de 3e plaats staan. Korbis heeft alleen 2 wedstrijden minder gespeeld. Komende 
zaterdag op bezoek bij KVS D1, de nummer 2 uit de poule. 
VALTO D2 ging op bezoek bij ODO D1. Bij winst zou VALTO goede zaken doen voor de koppositie. Helaas 
pakte dit anders uit. 4 doelpunten die worden afgekeurd, maar de scheidsrechter beslist. Wel jammer dat 
volwassenen langs de kant zich negatief bezig gaan houden met het spel van kinderen binnen de lijnen. Dit 
bracht veel onzekerheid bij VALTO waardoor ze niet meer lekker in de wedstrijd zaten. Helaas werd er met 
7-5 verloren. Komende zaterdag wacht Dijkvogels D1. Thuis werd hier nog ruim van gewonnen maar 
Dijkvogels laat zien een wisselvallig seizoen te spelen. 
VALTO D3 had geen kind aan Avanti D4. Hoewel niet zo'n walk-over als de afgelopen twee wedstrijden, is 
11-2 gewoon een erg ruime overwinning. Komende zaterdag wordt er tegen ONDO D5 gespeeld dus 1 
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plaats lager staat op de ranglijst. Van zowel het veld als de zaal kennen we deze tegenstander al. Drie keer 
werd er door VALTO gewonnen. De ene keer wat ruimer dan de andere keer. 
VALTO D4 kreeg Korbis uit Waddinxveen op bezoek. VALTO liep makkelijk weg bij de tegenstander en 
maakte er een ruimte overwinning van: 9-0. Komende twee weken spelen jullie twee keer tegen KVS D2, de 
mede koploper uit de poule. Bij winst doen jullie goede zaken voor de koppositie in de poule. 
VALTO D5 had een zaterdag waar we maar niet te lang bij stil moeten staan. Er werd met 0-18 verloren van 
Nieuwerkerk D4. Volgende week wordt er gespeeld tegen ONDO D6, die net als VALTO onderaan in de 
poule meedraait. 

VALTO E1 nam het op tegen ODO afgelopen week. ODO was de koploper en kon dus bij een overwinning 
van de E1 bijgehaald worden. Helaas lukt dit de E1 niet, ze zaten onvoldoende in de wedstrijd, waardoor 
ODO er met de overwinning van door ging. Komende zaterdag komt Avanti op bezoek.  
VALTO E2 kreeg Refleks op bezoek. De E2 speelde een goede wedstrijd, waarbij alle spelers 2x wisten te 
scoren. Refleks deed maar 3 keer wat terug, waardoor de E2 de punten dus in de zak kon steken. Na een 
paar weken vrij voor de E2 gaan we zien of ze een vervolg kunnen geven aan deze wedstrijd. 
VALTO E3 had het heel erg lastig met twee jongetjes van de tegenstander die samen de show stalen. Wat 
de E3 ook probeerden, deze jongens waren te goed en scoorden heel makkelijk. Later in de wedstrijd 
maakten ze het HKV E1 nog lastig doordat er goed werd voorverdedigd maar HKV liep gewoon verder uit. 
Uitslag werd zo 21-0 voor de Hagenaars. Komende weken heeft de E3 even geen wedstrijden. 
VALTO E4 had een vrij weekend, komende zaterdag ogen ze weer, dan tegen Avanti.  
VALTO E5 moest tegen Avanti E6. Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op. Aanvallend werd er goed 
afgevangen na schoten waardoor de E5 tot langere aanvallen kwam. Verdedigend lukte het steeds beter om 
de doorloop eruit te halen. Helaas scoorde Avanti net iets meer dan de E5, waardoor Avanti won met 8-6. 
Volgende week meteen weer tegen Avanti, kijken of ze dan wel de overwinning kunnen pakken. 
VALTO E6 had echte een superwedstrijd afgelopen zaterdag. Er werd heel goed verdedigd waardoor ze 
lekker veel de bal hadden en dus veel konden aanvallen. Er waren door slim spel heel veel kansen, en vier 
daarvan werden verzilverd. Avanti lukte het niet om tot scoren te komen, dus werd het 4-0 in Liers voordeel. 
Zo blijft de E6 koploper. Tegen ONDO gaan we volgende week zien of ze deze positie kunnen behouden. 
VALTO E7 won de wedstrijd tegen Meervogels met 2-9. De eerste helft was heel goed, maar dat wisten ze 
niet helemaal vast te houden in de tweede helft. Al met al bracht dit de E7 niet in de problemen, want ze 
wonnen de wedstrijd dus ruim en kan er met plezier worden uitgekeken naar de volgende wedstrijd tegen 
Excelsior.  

VALTO F1 had een vrij weekenden mag het komend weekend opnemen tegen KCR. 
VALTO F2 kon in het begin van de wedstrijd Excelsiorgoed bijhouden. Tot 3-4 ging het redelijk gelijk op, 
maar daarna liep de tegenstander snel uit. Verdedigend deed de F2 nog steeds goede dingen, maar 
aanvallend wilde het niet meer goed lukken. Zo won Excelsior de wedstrijd met 3-10. Komende wedstrijd is 
tegen Nieuwerkerk. 
VALTO F3 had een moeilijke wedstrijd tegen Die Haghe. Al vanaf het begin kreeg de F3 veel doelpunten om 
de oren. Ook met een superspeler bleef Die Haghe maar door gaan met scoren. Toch bleef de F3 tot het 
einde hard hun best doen om bij te blijven, maar Die Haghe was een flinke maat te groot en ging er met de 
overwinning vandoor. Dijkvogels is zaterdag de volgende tegenstander voor de F3.  

De Bijblijver, 11 februari 2019 !6



Nieuws van de Technische Commissie  

De basis voor komend seizoen 
VALTO 1 won haar vorige wedstrijd tegen ONDO (M) in De Lier met 29-20 door 
een goede tweede helft. Dit weekend stond de wedstrijd tegen het Haarlemse 
Rapid op het programma. Thuis werd er nog met 39-15 van gewonnen maar de 
Haarlemmers zijn thuis een lastige ploeg om te verslaan. Met tussenstanden van 
3-4, 4-6 en 5-8 klom VALTO naar een 8-18 ruststand. Een tussenstand van 10 doelpunten verschil is een 
riante voorsprong maar VALTO was gewaarschuwd. Rapid kwam sterk terug tot 17-23 en nog even naar 
22-27 maar toen was het wel gedaan. VALTO pakte de voorsprong van 10 punten weer terug en won met 
25-35 en blijft ongeslagen aan kop!   
De wedstrijd tegen TOP was niet de wedstrijd van VALTO 2. De Sassenheimenaren waren met 19-24 te 
sterk. Dit weekend stond de wedstrijd tegen ‘De Vissen’ van KVS op het programma, thuis werd hier nog 
knap gelijk tegen gespeeld. De Vissen voelden zich in Scheveningen meer thuis dan in het Westlandse en 
dat bleek ook aan de score. VALTO kwam niet goed genoeg in de wedstrijd en moest de punten achterlaten, 
het werd 26-17. 
Vorig weekend werd er verloren van Avanti met 17-19 in een spannende thuiswedstrijd. Dit weekend mocht 
ook de A1 richting Scheveningen om het daar KVS A1 lastig te gaan maken. KVS, eerste uit de poule met 14 
uit 8, verloor alleen nog van Fortuna A2. Eerder dit seizoen werd het tussen VALTO en KVS 13-27 maar de 
groei die de A1 in die tijd heeft doorgemaakt is groot! Helaas achteraf gezien niet groot genoeg, de Vissen 
bleven in het Scheveningse water VALTO de baas en wonnen met 33-21.  

Technische staf komend seizoen 
Zoals vele van jullie vast al gelezen hebben, hebben we de contracten van zowel Eric Geijtenbeek als Leon 
Klop verlengt voor volgend seizoen. Zij zullen dus ook komend jaar aan de lijn staan bij VALTO 1 en 2. Als 
club zijn we hier heel blij, we hebben vertrouwen in de visie die de mannen voeren om de teams maar ook 
héél VALTO verder te brengen. Kijk voor meer informatie eens op: https://ckv-valto.nl/persberichten/eric-
geijtenbeek-en-leon-klop-verlengen-samenwerking-met-valto/ 
De functie voor een nieuwe trainer/coach voor VALTO A1 komend seizoen staat nog open en de eerste 
kandidaten worden inmiddels aangesproken hiervoor. Heb jij tips? Stuur ze gerust in!  

Extra hulp voor de jongste jeugd – extra F trainers gezocht 
Vanwege de groei in de F jeugd zijn er voor de komende maanden nog een aantal extra trainers nodig! Op 
de dinsdag traint de F in de Vreeloo hal en op donderdag in de Mavo hal in De Lier. Op dinsdagen trainen zij 
van 17:00 tot 18:00 en op donderdagen van 17:30 tot 18:30. Op het veld zal er naar alle waarschijnlijkheid 
een F4 bijkomen maar ook nu al trainen veel kinderen mee met de huidige F groep. Inmiddels is de eerste 
versterking gevonden: Gerda Kester!  
Vooral op de dinsdagen is er nog hulp nodig; ook ouders van spelende kinderen (zonder korfbalervaring) zijn 
van harte welkom ter ondersteuning! Wie o wie kan ons nog meer helpen bij deze uitdaging?  
 
Meld je aan bij Erik Elgersma, via tc@ckv-valto.nl of erik.elgersma@ckv-valto.nl!  
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RTC Trainingen 
Afgelopen twee weken hebben de selectietrainingen van RTC U17 plaatsgevonden. Vanuit VALTO waren 
Elise, Romy, Romeo en Koert uitgenodigd om hieraan mee te doen. Een of twee avonden meetrainen met 
de talenten uit district West is natuurlijk al mooi, maar hoe gaaf is het als je hoort dat je door bent en het 
komende jaar in RTC West U17 traint en speelt! Deze mededeling kreeg Romeo. Gefeliciteerd daarom 
Romeo! Helaas voor Koert, Elise en Romy zijn zij niet door maar hopelijk vonden jullie het wel een leuke 
ervaring.  
 
De selectie van RTC U15 loopt nog. David, Sanne, Mieke en Tim hebben daarvoor komende week hun 
tweede selectietraining. Ook de tweede selectietrainingen voor U19 zijn deze week, hiervoor zijn de (nu 
geblesseerde) TessaD en Sheila uitgenodigd.   

Verdeling van scheidsrechters  
Hoe meer we groeien als club hoe meer leden we krijgen en hoe meer leden we krijgen.. Hoe meer teams 
en hoe meer wedstrijden. Daar hoort ook bij dat meer wedstrijden begeleid moeten worden door 
scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie doet dit zo goed en kwaad als zij kunnen, onder andere 
Thom en Thijs werken hard aan een schema wat voordat de competitie begint al vastligt. Echter krijgen zij 
en daarmee ook wij als TC steeds vaker het antwoord dat leden dit nog nooit gedaan hebben of niet kunnen 
waarmee zij ook de oplossing ook bij ons terugleggen. Ik wil via deze weg nog eens benadrukken dat 
scheidsrechters altijd zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing als zij niet zelf 
kunnen fluiten op het moment dat zij ingedeeld zijn. Voor komend weekend hebben we 7(!) van dit soort 
meldingen ontvangen waarvoor komende week een oplossing gevonden moet worden. 
Als we voor elke wedstrijd een scheidsrechter in willen plannen dan hebben we dus ook alle hulp nodig die 
we kunnen gebruiken! Is fluiten nieuw of heb je hulp nodig? Stuur de arbitragecommissie een mail en een 
van onze bondsscheidsrechters komt jouw wedstrijd bekijken en helpt je op weg in het fluiten!  

     Namens de TC, Bart Versteegen 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   

Afgelopen zaterdag 
Bij VALTO thuis 
Op VALTO A2 en VALTO 4 was niet ingetekend. Die moesten we dus zelf doen. 

Pierre nam de A2 voor zijn rekening (en ook de A3 overigens). Pierre meldt: “Allereerst 
VALTO A3 -  Achilles A4. Een sportieve wedstrijd waar de A3  op een ruime voorsprong 
kwam. Ruststand 8-3. Na de rust verdampte echter deze voorsprong en werd het nog 
spannend! Uiteindelijk wist de A3 de overwinning veilig te stellen; 14-13. Later in de 
middag nog VALTO A2- KVS A2 gefloten. De A2 begon scherp aan de wedstrijd wat resulteerde in een 4-0 
voorsprong. Pas daarna kon KVS wat terugdoen. Ruststand 8-6, waarbij de A2 de bovenliggende partij was. 
Na de rust scoorde VALTO 5× op rij en was de tegenstand van KVS gebroken. De A2 scoorde er verder 
lekker op los, eindstand 24-12.” 

Ruben K. heeft VALTO 4 gefloten. Deze heb ik zelf gezien. Ruben floot een prima potje.  

Wedstrijdsport buiten VALTO 
Cock floot Achilles A2 – Danaiden A1. Cock meldt: “Gisteren de wedstrijd Achilles A2 tegen KC Danaïden A1 
gefloten. Ruststand 10-10 en de eindstand is 21-16 geworden. 
De eerste helft had Danaïden met leuk korfbalspel de teugels stevig in handen en Achilles moest nederig 
volgen. 
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In de tweede helft stond er een zeer gemotiveerde Achilles in het veld en speelde een hele andere wedstrijd 
dan in de eerste helft. De gehele tweede helft kwam Danaïden niet meer in hun spel en dat leverde irritatie 
op bij de ploeg waardoor het korfbalspel er niet beter op werd. Achilles heeft deze wedstrijd op karakter 
gewonnen en dit was zeer verdiend. Een leuke sportieve wedstrijd met een zeer gemotiveerde Achilles en 
een interessante tweede helft... 

Jan mocht helemaal naar Middelburg voor de wedstrijd ONDO 1 – ZKV 1. Jan meldt: “Heerlijk gefloten! 
Leuke wedstrijd die eigenlijk niet gelijk op ging. ONDO heeft wel 2 keer met 6 doelpunten voorgestaan. De 
laatste 5 min laten ze het lopen en wordt het 23-24 voor ZKV.” 

Thijs ging naar Movado in Dordrecht. Thijs meldt: “Enthousiaste beoordelaar weer! Leuke 3e klasse 
wedstrijd tussen fanatieke eerste teams. Movado tegen OKV 26-17”. 

Rick en Alex mochten weer naar Delft. Voor de wedstrijd Fortuna 1 – Blauw Wit 1. Alex meldt: “Fortuna - 
Blauw wit schoten uit de startblokken veel goals en erg rommelig. Fortuna domineerde gedurende de 1e 
helft steeds meer, via een ruststand van 19-8 naar een 27-17 overwinning.” 

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
Komende week 
Ik zie de volgende aanwijzingen: 

Rick en Alex krijgen meestal in de loop van de week hun aanwijzing. 
  
        Gastheercoördinator Peter 

TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal 
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit 
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes. 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 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 1of 2, tijdens de training voorafgaand 
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. 
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 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 of 2 aan te moedigen. 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1 of 2  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!  Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de  
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 

19:00 RWA 1 Tjoba 1 Jan Korteland

19:30 Paal Centraal 1 Seolto 1 Cock Matthijsse

donderdag 21 februari 2019

19:00 Maassluis B1 KCC / SO natural B1 Jan Korteland
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Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels 
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal 
om te vragen wat het precies inhoud) 

Even voorstellen! Team van de week VALTO D3 

Welke toppers spelen er allemaal in dit 
team?  
Robin, Kevin, Lars, Tess, Floor, Noortje, Lenne, 
Jette, Iris  

Wie zijn de trainers/coaches? 
Hèlen Lochmans, Ruben Hoogerbrugge  en 
Martijn Dijkstra  

Wat kan dit team erg goed? 
Doelpunten maken, winnen 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Snel rondspelen, aanvallend goed opstellen 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt 
hebben is? 
Kampioen worden op het veld  

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Tegen Ondo D5, vorige keer wonnen we 4-7 van dit team, met de stappen die we hebben gemaakt zou dit 
zomaar 20-5 kunnen worden voor ons.  

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Frank de Rijcke, Naomi Grootscholten, Rick Dasler, Ruben Hoogerbrugge 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Trommelen, oplopen en de chips 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
35-15 

Wat zou het team willen leren van Thom die langs komt op de training?  
Wij zouden graag willen leren om een goed positiespel te spelen  

DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK

16-02-2019 18.25 VALTO 1 – TILBURG 1 D3 Thom Voskamp

16-02-2019 16.40 VALTO 2 – SDO 2 D4 Ruben H./Bart v. Leeuwen

16-03-2019 18.30 VALTO 1 – EXCELSIOR 1 E5 + E6 Frank de Rijcke

16-03-2019 16.45 VALTO 2 – EXCELSIOR 2 F1 + F3 Mandy en Thijs

30-03-2019 18.30 VALTO 1 -  TEN DONCK 1 D5 Mees Koole

30-03-2019 16.50 VALTO 2 – TOP (A) 2 KANGOEROES Lisanne/Lisanne/Lotte

De Bijblijver, 11 februari 2019 !10



Even voorstellen! Team van de week VALTO D4 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
De heren: Bram, Tim, Ben en Milan 
De dames: Roos, Lieke, Joëlle, Nikki en Gwen 

Wie zijn de trainers/coaches? 
Lysanne, Jan Pieter, Wouter en Luca. 

Wat kan dit team erg goed? 
Wij zijn heel goed in de bal onderscheppen en 
samenwerken. 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
In de wedstrijd lopen we vaak op een kluitje en we 
vinden het soms moeilijk om andere spelers vrij te 
spelen. 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt 
hebben is? 
Dat we kampioen zijn geworden op het veld. 

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij spelen thuis om 11:15 tegen KVS D2, de medekoploper. Kom dus allemaal kijken en ons aanmoedigen! 

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Onze favoriete spelers zijn Laurens, JP en Lysanne. 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Dat we mogen oplopen met VALTO 2 en dat ze training komen geven. 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 2 zaterdag? 
Daarover zijn de meningen verdeeld. Milan denkt 27-18, Joëlle 28-18, Bram 28-20, Roos 27-21, Nikki 28-16 
en Gwen 19-15. 

Wat zou het team willen leren van Bart die langs komt op de training?  
Hoe we sneller kunnen overgooien en trucjes om te kunnen winnen. 

Vrijwilligers gezocht voor het NK Veldkorfbal! 

Op zaterdag 22 juni vindt bij CKV VALTO het 
NK Veldkorfbal plaats voor de jeugd (C, B, A) 
en de ereklasse. Korfbal op het aller 
allerhoogste niveau in De Lier! 
Voor dit waanzinnige evenement verwachten 
wij wel een paar duizend bezoekers vanuit alle 
windstreken. Een groot evenement waarbij je 
je kunt voorstellen dat daar natuurlijk heel wat 
bij komt kijken. Heel mooi om dit als 
vereniging neer te kunnen zetten en er met z’n 
allen een hele gave dag van te maken voor 
jong en oud!  
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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

LagerwerfWonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl



Als we allemaal (spelers, ouders van jeugdteams, vrienden en andere betrokken) ons steentje bijdragen 
door een aantal uurtjes te helpen die dag, wordt het én reuze gezellig én een geslaagd evenement waar we 
vol ‘Lierse Trots’ op terug kunnen gaan kijken! 
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij de op- en afbouw, bij de begeleiding van teams, bij de 
catering, bij de entree, bij de spelletjes voor de jeugd en zo kunnen we nog even doorgaan. Je kunt de hele 
dag helpen maar ook een paar uurtjes, daar zullen we shifts voor gaan maken. Via de website kun je je 
aanmelden als vrijwilliger en kiezen wat jij leuk vindt. Ga naar https://ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ en vul het 
formulier in. Meld je snel aan, want hoe groter de kans is dat jij jouw voorkeurstaak krijgt. We hopen op jullie 
enthousiasme en medewerking! 
  
Namens de organisatie NK Veldkorfbal   
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal) 

Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon  
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo. En is bedoeld voor de 
basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen.  
  
Wat doe je zoal? 

• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen. 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen mbt teams ed) 

Op de dagen zelf:  
• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Prijsuitreiking. 

 Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl 
of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl)  

Wedstrijdverslagen 

VALTO trein dendert ook door in Haarlem 
      Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen elektrotechniek B.V. 
Met de voorjaarsvakantie in het vooruitzicht ging de selectie dit weekend weer gescheiden op pad. VALTO 
A1 en VALTO 2 mochten naar Scheveningen om te proberen punten te vergaren in “de Blinkerd”, de 
thuishaven van KVS. Beide ploegen wisten niet te stunten in deze voor tegenstanders lastige sporthal. 
VALTO A1 had geen schijn van kans tegen de koploper en verloor 33-21, maar staat nog steeds op een 
veilige 6e plaats. Echter voelen zij wel de hete adem in de nek van PKC A2, wat tot twee punten genaderd is. 
Het is dus te hopen dat onze A1 volgende week weer kan stunten tegen Fortuna A2, want PKC speelt tegen 
de rode lantaarndrager TEMPO A2. Publiek is hier dus van harte welkom om onze junioren een extra 
steuntje in de rug te geven. Bij VALTO 2 wil het maar niet lukken om een overwinning binnen te halen. Ook 
vandaag zat het er niet in tegen het door de wol geverfde KVS 3. In de thuiswedstrijd wisten onze reserves 
nog een puntje uit het vuur te slepen, maar dat bleek vandaag te hoog gegrepen. VALTO 2 begon wel 
scherp aan de wedstrijd en nam direct een 0-3 voorsprong, maar wist deze niet verder uit te breiden. 
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De thuisploeg kwam ook op stoom en ging raak schieten. De voorsprong verdampte en na vijftien minuten 
stond er al een 9-5 achterstand op het bord. Aan beide zijde wilden de doelpunten een poosje niet vallen, 
maar VALTO doorbrak de ban door de 9-6 van Mandy vier minuten voor rust. Toen gingen ook bij KVS de 
doelpunten weer vallen en wisten zij de voorsprong nog voor de thee uit te breiden naar 12-6.  
Na de rust zou VALTO er niet meer aan te pas komen en speelden vooral tegen zichzelf. Bart zou in de 
eerste aanval na de rust nog de 12-7 scoren, maar hierna viel de doelpunten machine bij ons helemaal stil. 
We grossierden in plaats fouten en wisten ruim vijf minuten geen schot meer te lossen. In deze fase werden 
alle aanvallen onderbroken of we gooiden de bal zelf over de lijn of in de handen van een tegenstander. De 
thuisploeg maakte hier dankbaar gebruik van en liep uit naar 17-7, voordat Thijs via een verdiende strafworp 
weer voor ons scoorde. Ook de negende treffer van VALTO zou door Thijs vanaf de strafworpstip gemaakt 
worden, maar toen hadden de “vissen” er al weer drie in liggen. Hoewel het verschil niet meer overbrugt zou 
worden begon VALTO nu wel wat meer mee te scoren met de thuisploeg. Zij werden wat nonchalanter in het 
verdedigen en de passes kwamen nu bij hen ook niet allemaal meer aan. VALTO 2 kon dus een beetje aan 
schadebeperking doen. Bij 23-10 stond de grootste achterstand op het bord en werd door Martijn de 
achtervolging geopend. VALTO wist in de tien minuten die nog restte nog zes maal de korf te vinden met 
doelpunten van Romeé (2x), Ron (2x), Pieter en Thijs, maar dit was niet genoeg. Ook KVS pakte nog wat 
doelpunten mee, waardoor de wedstrijd uiteindelijk eindigde bij 26-17. In Delft wist de nummer 7 SDO/
Blijwerkt 2 verrassend te winnen van Excelsior 2, waardoor het gat met de nummer zeven nu is opgelopen 
naar vier punten. Het wordt dus een lastige opgave voor VALTO 2 om het tij nog te keren. Ditzelfde SDO 
komt volgende week op bezoek in De Lier en zou het niet mooi zijn als we met z’n allen VALTO 2 aan komen 
moedigen en met z’n allen de eerste overwinning binnen te hengelen? Kom dus allemaal op tijd op ook 
VALTO 2 die extra steun te geven.  
Het Lierse vlaggenschip mocht afreizen naar Haarlem om het daar in het Kennemer sportcentrum op te 
nemen tegen KV Rapid. Thuis wist VALTO deze tegenstander met grote overmacht te verslaan, maar Rapid 
zou zo’n afstraffing zeker geen tweede keer willen ondergaan. Zij begonnen na het voorstellen dan ook 
scherp aan de wedstrijd. Binnen vijftien seconden had een Haarlemse dame de score geopend. Frank had 
ook ongeveer zoveel tijd nodig voor de gelijkmaker, dus de toon was gezet. Na de vakwisseling moesten 
beide ploegen even zoeken naar de juiste personen, wat VALTO direct het eerste gaatje opleverde na de 
doelpunten van Maaike en Mees. De thuisploeg zou echter aangehaakt blijven tot 5-6, waarbij VALTO het 
verschil steeds vergrootte naar twee en Rapid de aansluiting maakte. In de volgende vier minuten zou 
VALTO een 0-6 reeks neerzetten met doelpunten van Bart (2x), Mees (2x), Maaike en Frank. Het eerste 
serieuze gat was een feit en dit zou tot de rust niet meer weggegeven worden. Maaike zorgde eigenhandig 
voor een verschil van acht bij de 6-14 tussenstand, maar toen haakte de thuisploeg weer even aan. Rapid 
wist via een vrije bal en een strafworp, na domme overtredingen van ons, weer wat terug te doen. VALTO liet 
echter direct zien dat er voor Rapid vanavond weinig te halen viel in hun eigen hal en vergrootte de 
voorsprong naar 8-18 door doelpunten van Nikki, Mees, Frank en Zané. Rapid gaf zich echter niet 
gewonnen en ging er in de laatste minuut tot de rust nog vol in en wist daarin nog tweemaal de korf te 
vinden, waardoor we met een 10-18 tussenstand de kleedkamers opzochten.  
VALTO zou ook het tweede deel scherp beginnen. Binnen vijftien seconden was Bart zijn tegenstander 
voorbij gelopen en maakte zijn doorloop af met een doelpunt. Ook nu was Rapid weer snel met een 
antwoord en bleef de ploeg aan het elastiek hangen. Mees en Frank herstelden het verschil wel weer, maar 
Rapid zou vanavond de huid duur verkopen en bleef knokken voor een draaglijke eindstand. Er werden 
pittige maar faire duels uitgevochten, waarin men toch het respect voor elkaar nooit uit het oog verloor. Met 
drie doelpunten op rij wist Rapid het gat te dichten tot zes verschil, maar Zané zou zorgen dat zij nu nog niet 
dichterbij zouden komen. Tot de 20-25 tussenstand zouden de ploegen om en om scoren en leek Rapid het 
VALTO toch nog lastig te kunnen maken. Met nog tien minuten op de klok rechtte de Lierse trots echter nog 
een keer de ruggen en werd er weer gedisciplineerd naar de juiste kansen gezocht en verdedigend de 
lijntjes weer wat strakker aangetrokken. Tot zes minuten voor het einde bleef het verschil echter steken op 
zes, maar toen wisten Mees, Frank en Bart de wedstrijd definitief in het slot te gooien met de 23-31 
tussenstand. De laatste vier minuten was het verzet van de thuisploeg wel een beetje gebroken. Zij bleven 
echter nog wel strijden voor hun kansen, maar de scherpte was er wel vanaf. VALTO wist daarentegen nog 
vier maal de korf te vinden en het was Nikki die de eindstand op het scorebord zette met haar derde 
doelpunt vanavond. Met deze 25-35 overwinning weet VALTO 1 het doelpunten gemiddelde per wedstrijd 
boven de 30 te tillen en zijn we nog steeds foutloos dit zaalseizoen. Er wachten echter nog een paar pittige 
hobbels voor het seizoen er op zit, dus laat die champagne nog maar even in de winkel staan. Volgende 
week wacht de volgende hobbel in onze “eigen” Vreeloohal. Dan komt KV Tilburg naar De Lier om ons 
vlaggenschip het vuur aan de schenen te leggen. Zij hebben zaterdag in Delft met maar één puntje verschil 
verloren van Excelsior, dus VALTO is gewaarschuwd. Het is dan ook van belang dat wij als publiek ook niet 
verslappen en het vlaggenschip onverminderd blijven steunen in hun strijd om de punten. Het was mooi om 
te zien dat er een flink aantal Lierse supporters achter VALTO 1 aan gereisd waren naar Haarlem, wat zeker 
niet onopgemerkt is gebleven bij de spelers. Zaterdag zitten de tribunes natuurlijk weer helemaal vol met 
VALTO aanhang en stel ik voor om er met z’n allen een mooie avond van te maken.  
     Tot volgende week, Arno van Leeuwen.  
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VALTO B1 – Ondo B1 
Zaterdag moesten we tegen Ondo die eerste staat in de competitie. Dus moesten wij aan de bak. Er lag niet 
een hele hoge druk op deze wedstrijd, omdat we vorige week gelijk hadden gespeeld tegen Reflex. Maar we 
wilden zeker niet verliezen van Ondo. We begonnen de wedstrijd met een gelijk opgaande strijd, maar na 15 
minuten begon Ondo langzaam uit te lopen. Na de rust begonnen we met een 4-10 achterstand. Maar 
kwamen steeds dichterbij. De achterstand was iets te groot om nog gelijk spel of om te kunnen winnen. De 
eindstand was uiteindelijk 13-15. Op naar zaterdag wat ook geen makkelijke wedstrijd gaat worden. 

      Groetjes Romy Lansbergen 

VALTO B2  
Zaterdag speelde de B2 tegen Nieuwerkerk. 
Net als vorige wedstrijd tegen hen ging het scoren niet zo best, maar wel gewonnen. 
Na de eerste helft stond het 3-1 en de eindscore was 7-1. 
         Bart van Seters 

Odo D1 - VALTO D2:  7 – 5 
Het was best spannend want de vorige wedstrijd hadden we dik verloren. Sven viel in voor 
Michel en Jill voor Rosann. De wedstrijd verliep goed, maar bijzonder was dat veel spelers 
vielen. Dat kwam door het felle spel. Als eerst kwamen we 1-0 achter. Toen werd het 1-1 
door Jill. Het was 3-1 met de rust. Na de rust werden we een stuk feller. Halverwege 
stonden we 4-5 voor. We hebben veerkracht getoond! Helaas konden we de voorsprong 
niet vasthouden. Eindstand 7-5. Op deze manier verliezen is niet erg want we hebben 
sterk gespeeld en hadden meer verdiend.  
Tot zaterdag, dan bij Dijkvogels. Groetjes, Dieuwertje (en Arjen) 
NB. Er hing een gezonde, maar soms helaas ook ongezonde spanning in sporthal De 
Hofstede.. Gelukkig zijn er excuses gemaakt. Groetjes, Arjen (en Dieuwertje). 

VALTO D3 
Het was een leuke en sportieve wedstrijd. In het begin liep het wat stroef, maar Kevin en Floor zorgden er 
voor dat we met de rust 3-0 voor kwamen. Daarna werden er nog lekker wat punten gescoord door Lars, 
Tess, Noortje, Floor, Lenne, Robin en Kevin. De eindstand werd 12-2. Goed gespeeld allemaal.  
 
     Groetjes Noortje 

VALTO D5 – Nieuwerker D4 : een wedstrijd om snel te vergeten? 
Zaterdag kwam koploper Nieuwerkerk D4 op bezoek bij de D5 van VALTO in De Lier. 
De vorige wedstrijd tegen deze ploeg werd verloren met 9-1. We wisten dus al wel dat dit een moeilijke 
wedstrijd zou worden..  
 
Opstelling  
VALTO D5 begon deze wedstrijd met de volgende opstelling: 
Aanvalsvak:  
- Pierra 
- Esmee  
- Bjorn 
- Rick 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Verdedigingsvak:  
- Eline 
- Joanne  
- Geppe  
- Ryan 
 
Start van de wedstrijd  
Om 12:15 floot de scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd. Zowel VALTO als Nieuwerkerk gingen 
deze met véél fanatisme van start.  
 
Sterke verdediging van Nieuwerkerk  
De spelers van Nieuwerkerk waren vanaf het begin erg alert en zaten er verdedigend boven op. Hierdoor 
onderschepten ze veel van de ballen. Het aanvalsvak van VALTO kwam hierdoor niet aan korfballen toe. De 
bal in de buurt van de paal krijgen was een lastige opgave, laat staan een doelpoging doen.  
 
Veel kansen door onderscheppingen  
Ook het uitverdedigen in het aanvalsvak deed Nieuwerkerk beter dan VALTO. Het verdedigingsvak van 
VALTO verspeelde de bal regelmatig onder de korf. Dat leverde meteen veel directe scoringskansen en 
daarmee ook doelpunten op voor Nieuwerkerk.  
 
Scoreverloop van de wedstrijd  
Bij rust stond er een score van 0-9 op het bord. Het winnen van deze wedstrijd zou een onmogelijke opgave 
worden. Het scoren van één doelpunt werd het nieuwe doel van VALTO  
Helaas bleek VALTO ook in de tweede helft géén antwoord te hebben op de speelwijze van Nieuwerkerk. De 
wedstrijd eindigde in 0-18.  
 
Om snel te vergeten?  
Nieuwerkerk was op dit moment duidelijk een maatje te groot voor VALTO. Deze wedstrijd moeten we dan 
maar snel vergeten. Of misschien toch niet? Niet alleen winnen maar ook verliezen doe je samen. Laten we 
vooral leren van deze sterke tegenstander om het zelf volgende week thuis tegen ONDO weer ietsje beter 
doen. 
 
Toch nog lichtpuntje! 
Dan is er zéker ook nog iets postiefs te melden over deze wedstrijd. De strijd werd door VALTO D5 nimmer 
opgegeven! Ook niet bij 0-18! 
Dat is iets waar een ander (voetbal) team dit afgelopen weekend een voorbeeld aan hadden kunnen 
nemen..  
 

Volgende week om 12:15 thuis tegen ONDO beginnen we gewoon weer met 0-0 en is alles weer mogelijk. 
 
Groetjes, VALTO D5. 

VALTO E1 
Deze zaterdagochtend staat er een belangrijke wedstrijd op het menu. Koploper ODO E1 komt naar VALTO. 
Afgelopen week hebben we  hard gewerkt op de training. Maar voordat we mogen vallen aan het hoofdmenu 
starten we met een gezellig voorafje. Vera is jarig en natuurlijk volgen er felicitaties. Als iedereen gereed is 
gaan we van start. Gedurende de wedstrijd komen we achter te staan. Maar het team van Bas en Vera weet 
het wederom spannend te houden. VALTO komt in de laatste kwart terug met 10-10. Helaas komt ODO op 
voorsprong en winnen zij met 10-12. Deze wedstrijd spelen we helaas zonder Anouk, maar krijgen enorme 
versterking van Frenk.  
Bedankt Frenk, fijn dat je wilde invallen.  
       Lize 
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VALTO E2 
Zaterdag 9 februari kwam Refleks E3 op bezoek bij VALTO E2 
De eerste 10 minuten was het nog rustig en waren er nog weinig pogingen. Eerste punt werd afgekeurd 
vanwege schieten onder verdediging.  
Daarna werd het eerste doelpunt gemaakt door Mike! De 10 minuten erna was iedereen opgewarmd en 
begonnen de scores te komen, Stacey, Bas en Lieke scoorde allemaal 1 keer en gingen we de rust in met 
een 4-0 voorsprong! 
Na wat eten en drinken en een goede peptalk van Mandy en Romy gingen we door! Bas maakte de 5-0 
maar Refleks wist ook te scoren en stond het ineens 5-2. 
De laatste 10 minuten gingen in. Refleks maakte er 5-3 van. Vaak had VALTO in de laatste 10 minuten wat 
tegenvallers waarbij wedstrijden dan werden beslist in hun tegendeel maar nu gingen ze los. Dit voordeel 
wilde ze niet uit handen geven! Mike scoort! 6-3, Anne gooit hem 2x achter elkaar erin, Yes! 8-3, die 
voorsprong raken ze niet meer kwijt en daarna scoren Stacey en Lieke ook nog in de laatste minuten. 
De wedstrijd eindigt in 10-3 voor VALTO! En allemaal hebben ze 2x gescoord, wat een teamwork! Super 
goed gedaan! Pas over 3 weken is er weer een wedstrijd dus even rustig aan. 

     Groetjes Marjan en Stacey 

VALTO E7 
Zaterdag 2 februari  
VALTO E7 speelt thuis tegen Excelsior. Het begon snel met 1 -0 gescoord door Tim . Al snel 1-1 , 1-2 en 2-2 
door Solana 3-2  Vinn , 4-2 Mirte , 5-2 door gooien in eigen korf. Daarna  gingen ze er achter elkaar in. Vinn 
nog 3 , Mirte 2 en Nora 1, wat de eindstand maakte op 11-2. Ze waren al aan elkaaar gewaagd, mooi spel, 
Goed gedaan VALTO.  
 
Zaterdag 9 februari  
Vandaag tegen de Meervogels in Zoetermeer. Met zijn allen om 8 uur vertrokken, maar iedereen had er zin 
in en was wakker. Dit was te merken met de wedstrijd. De eerste kwart gooide Sophie er drie in en Lizzy 1 
0-4, tweede kwart 1-5, derde kwart 2-5. Vierde kwart 2-9. Meervogels had nog maar een keer verlopen ,dus 
een hele grote prestatie voor de E7. Toppertjes 
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