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Nieuw jaar nieuwe kansen en herstart competitie; 
 
Allereerst wens ik alle leden en familieleden een succesvol en gezond 2020 toe. 
Wellicht hebben een aantal leden goede voornemens en krijgen we die de aankomende tijd te zien binnen 
Valto. Ik ben zeker zeer benieuwd naar welke dit natuurlijk zijn. 
Zelf hebben we de afgelopen week vakantie mogen vieren in Oostenrijk alwaar het weer in 1 woord 
fantastisch was en ook de pistes en omgeving wit en zonnig. 
Een beter begin van het jaar konden wij ons dus niet wensen. 
Zaterdag was een dag van oefenen voor de diverse selecties, maar a.s zaterdag gaan we echt weer 
beginnen met de competitie. Hopelijk is eenieder blessurevrij de winterstop doorgekomen en kunnen we 
zaterdag weer ouderwets gaan vlammen in de zaal. 
Diegene die weer gaan spelen zaterdag succes gewenst. 
 
Met sportieve groet, 
 
Marco Stolze. 
 
 
 
 
 
 
  



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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Zaterdag 11 januari 2020 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
18:15 Valto 1 - HKV/Ons Eibernest 1 L.M. (Lennart) Laban (sr) 
16:55 Valto 2 - HKV/Ons Eibernest 2 Marco van den Beukel 
14:25 Valto 3 - ONDO (G) 3 Terence Buijs 
16:55 Twist 3 - Valto 4  
17:15 Dubbel Zes/Futura 3 - Valto 5  
12:50 Trekvogels 2 - Valto 6  
15:35 Valto 7 - Weidevogels 5 Max Hulsebosch 
16:25 Valto 8 - WION 7 Laurens van Eijk 
15:15 Valto 9 - Avanti/Post Makelaardij 6 Pierre van Venetien 
17:20 Vitesse (Ba) A1 - Valto A1  
16:10 ALO A1 - Valto A2  
14:45 Olympia (S) A1 - Valto A3  
17:50 ONDO (G) A5 - Valto A4  
12:15 Valto B1 - HKV/Ons Eibernest B1 Dirk Belder 
14:00 ALO B1 - Valto B2  
13:20 Valto B3 - Olympia (S) B2 Jelle Boeters 
12:00 Albatros C1 - Valto C1  
14:15 Valto C2 - IJsselvogels C2 Mellanie Noordam 
13:15 Valto C3 - Phoenix C2 Esther de Jong 
12:15 Valto C4 - Thor (R) C1 Ivar van der Stok 
11:15 Valto D2 - NIO D2 Marije van Dalen 
14:15 Refleks D3 - Valto D4  
11:15 Valto E1 - Nieuwerkerk E3 Thom Voskamp 
11:15 Valto E2 - IJsselvogels E1 Joyce Meijer 
10:00 ONDO (G) E2 - Valto E3  
09:00 ONDO (G) E4 - Valto E5  
10:15 Valto E7 - Fortuna/Delta Logistiek E6 Marja de Jong 
12:00 NIO E2 - Valto E8  
11:15 Valto F1 - ONDO (G) F1 Esmee Binnendijk 
09:15 Refleks F1 - Valto F2  
10:15 Valto F4 - ONDO (G) F4 Inge van Dop 
10:15 Valto F4 - KCC F2  

 

Opstellingen 
Valto 3, thuis om 14.25 uur, aanwezig 13.45 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Inge, Elise, Lisanne O en Myrte, res: Lisa W?? 
 
Valto 4, uit om 16.55 uur, vertrek 15.45 uur 
Michael, Thomas, Twan K en Steven, res: Daniël V?? 
Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce 
 
Valto 5, uit om 17.15 uur, vertrek 16.15 uur 
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Marco B, Mark, Dennis en Hans, res: Laurens E  
Esther, Marleen B, Mellanie, Annemieke, Hellen en Petra D 

 
Valto 6, uit om 12.50 uur, vertrek 11.45 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Suzan 

 
Valto 7, thuis om 15.35 uur, aanwezig 15.00 uur 
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Marije, Suzan, Gerda en Marcella, res: Rosanne 

 
Valto 8, thuis om 16.25 uur, aanwezig 16.00 uur 
Martin, Michiel B, Arie en Marco S, res: Sjors 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie  
 
Valto 9, thuis om 15.15 uur, aanwezig 14.45 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard, res: Marco S 
Claudia, Dita, Marja, Marloes en Vera E 

Van de TC 
Zo. Eventjes rust gehad. Tijd voor iets anders dan korfbal. Ook belangrijk. Maar we pakken nu toch echt de 
draad weer op. Sommige teams hebben al even ritme opgedaan en zijn weer klaar voor de competitie, de 
rest zal er weer moeten inkomen via de trainingen deze week. Valto C5 speelde als enige een 
inhaalwedstrijd tegen Excelsior C2. Zij verloren weliswaar met 5-14, maar dat is geen schande tegen een 
tweede team, dat ook nog eens tweede staat en zelfs eerste kan worden. Voor onze C5 zaak om nu 
vertrouwen te blijven houden en te zorgen dat het in de middenmoot blijft vof misschien zit er wel meer in. 
Het heeft tenslotte nog een wedstrijd tegoed. 
  
Verder speelden Valto 1 en 2 hun oefenwedstrijden tegen Pernix 1 en 2, bekende ploegen van het veld. 
Valto B1 oefende tegen Valto A1. De A1 die in de Kerstvakantie een nieuwe staf zag ontstaan. Jullie hebben 
het eerder al kunnen lezen. Valto en Erna zijn na goed overleg uit elkaar gegaan, waarbij we haar hebben 
bedankt voor haar inzet en passie die ze gebracht heeft. Maar als het niet blijkt te werken, dan moet je soms 
moeilijke knopen doorhakken. En dus stonden we voor de opdracht om een nieuwe invulling te geven. We 
zijn dan ook blij dat Kimberly de Gier de taak op zich wil nemen onze A1 te coachen en de trainen. Ze gaat 
dit samen doen met Ruben Kester en ook Marcel Kortekaas blijft betrokken. Op deze manier hopen we het 
seizoen een goed vervolg te geven. Heel veel succes team en staf! 
  
Clinics 
Vlak voor de vakantie, op zaterdag 21 december was het de beurt aan enkele selectieleden om een clinic te 
geven aan de jeugd van Valto. Maar liefst 80 kinderen hadden zich opgegeven en hebben (naar wat ik kon 
zien en horen) een leuke extra training gehad. We hopen dat jullie het inderdaad zo leuk vonden als dat het 
er uit zag en natuurlijk dat jullie er wat van hebben opgestoken! 
  
Arbitrage 
De te fluiten breedtesportwedstrijden tot einde jaar staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er bij 
staat. Je hebt als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. Even 
opletten dus. 
 
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk 
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook 
een beroep gaan doen op jullie! 
  
Daarnaast wil ik niet onvermeld laten dat onze toparbiter Rick Voskamp vanaf dit jaar ook internationale 
wedstrijden gaat fluiten. Dat betekent dat hij naast KL wedstrijden ook op EK en WK toernooien actief zal 
zijn. En dat betekent dus ook iets verder reizen dan Wormer, Gorredijk en Nijeveen. We zijn heel blij voor 
Rick en trots als vereniging dat we een IKF scheidsrechter in ons midden hebben. Heel veel succes Rick! 
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Cursussen 
De derde KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond komt er aan en vindt plaats op maandag 13 januari. 
Omdat het nu echt om de praktijk gaat, zullen sommige teams op een iets andere tijd trainen dan 
gebruikelijk. Jullie horen dan van jullie trainers! De KT3-ers Rianne, Petra en Johan zijn als begeleider druk 
aan het kijken, noteren en discussiëren met de cursisten. Allemaal heel veel succes bij de volgende avond! 
  
Wil je dit ook doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk 
voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden. De KT3 (Korfbal 
Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding wordt het dit 
seizoen namelijk een te grote uitdaging.  
  
Plannen 
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaam aan kom ik ook meer 
te weten over alle aspecten van het reilen en zeilen. Naast de praktische zaken die lopen, zoals de 
cursussen, clinics, arbitrage en talenten, werken we bijvoorbeeld ook aan een update van het jeugdplan en 
bijeenkomsten om dat in te vullen. Meer daarover in de volgende updates van de TC de komende maanden! 
 
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 
 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
Afgelopen zaterdag 
Met 3 weken geen competitie is er weinig te melden. Ik zag wel Max de oefenwedstrijd 
van Valto 2 tegen Pernix 2 fluiten. 
 
Rick is nog wel actief geweest. In de korfbal league spelen ze 18 wedstrijden en hebben ze dus minder vrije 
weekenden. 
 
Rick/Marco hebben op 21 dec nog DOS – Tempo gefloten. Dit werd 26-12.  
 
Buiten VALTO 
Alleen Rick en Marco KZ – GG. Dit werd een overwinning voor KZ. 
Ik kreeg het volgende van Rick: 
“KZ/Thermo4U - GG/IJskoud de Beste 
Een uitverkocht Topsportcentrum de Koog in Koog aan de Zaan, voor de eerste Noord-Hollandse derby in 
vijftien jaar. Via twee goals van Marjolijn Schenk en één van Jordi Pasma stond de thuisploeg vrij snel op 
een 3-0 voorsprong, waarna Kevin Dik met een strafworp ook Groen-Geel op het scorebord zette. Dik startte 
na een blessure eind 2019 voor het eerst weer in de basis bij de Wormernezen en ook Susilia de Klein stond 
weer in de basis. De Koogers sloegen al gauw een gat van vier doelpunten: 6-2. Groen-Geel kon 
terugkomen door twee doelpunten van Carlo de Vries, maar echt aansluiten kon Groen-Geel niet, want KZ 
liep aan de hand van de dames verder uit en wist de voorsprong groter en groter te maken. Er werd met een 
stand van 16-9 gerust, waarbij er maar liefst tien doelpunten uit handen van de dames van KZ kwamen. In 
het tweede bedrijf consolideerde KZ de voorsprong en Groen-Geel was niet bij machte om het gat te 
verkleinen. De ploet van Dico Dik had vooral veel moeite met de verdedigende druk die KZ gaf en ook 
sommige opgelegde kansen gingen er niet in. Bij 25-15 was het verschil voor het eerst tien doelpunten. De 
wedstrijd eindigde in 28-18: een verdiende overwinning voor KZ. Marjolijn Schenk werd topscorer met zeven 
doelpunten.” 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
15:35 TOP 2 (A) Excelsior 2 Jan Korteland  

17:00 Maassluis 2 Paal Centraal 2 Cock Matthijsse  

Ik heb Jan nog gesproken. Helaas is het niet Top (S) maar de ploeg uit Arnemuiden dus meer reistijd dan 
fluittijd L. 
 
Rick is komende zaterdag vrij omdat Marco van der Lugt in de europa cup fluit. Dus een nadeeltje als je met 
vaste duo’s fluit (hoewel een zaterdagje vrij ook wel eens lekker is). 
 
Succes alvast! Peter de Rijcke 
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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. 
 
DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK Speler 1e of 2e 
11-01-2020 18.50 VALTO 1 – HKV 1 D3 Maaike Ridder 
11-01-2020 16.55 VALTO 2 – HKV 2 E3/E4 Nikki, Lisa en Lisanne 
25-01-2020 18.15 VALTO 1 – SPORTING TRIG F1/F4 Laurens en Mees 
08-02-2020 17.50 VALTO 1 – VRIENDENSCHAAR 

1 
E5/E2 Nikki  

08-02-2020 16.30 VALTO 2 – VRIENDENSCHAAR 
2 

D1 Thijs, Ron en Pieter 

07-03-2020 16.50 VALTO 1 – VEO 1 D2 Bart van Leeuwen 
07-03-2020 15.30 VALTO 2 – VEO 2 KANGOEROES Vera en Mandy 
21-03-2020 16.00 VALTO 1- KVS 1 E7/E8 Zane 

 
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) 
 



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
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Even voorstellen! Team van de week Valto D3 

 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
De 10 toppers van de D3 zijn Milan, Tim, Lieke, Piera, Kim, Julia, Anne, Charlotte, Valerie en Mirte.  
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Jan-Pieter en Lysanne. 
 
Wat kan dit team erg goed? 
We zijn iedere wedstrijd heel fanatiek en we scoren veel doelpunten. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Het nemen van een vrije bal vinden we nog moeilijk. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Dat we kampioen zijn geworden op het veld natuurlijk! 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij zijn zaterdag vrij, waardoor we extra energie hebben om Valto 1 aan te moedigen. 
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Onze favoriete spelers zijn Thom, Zané en Laurens. 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Dat we mogen oplopen en mogen trommelen. 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag? 
De jongens denken 26-23, de meiden gaan voor 27-24. 
 
Wat zou het team willen leren van Maaike die langs komt op de training?  
Het nemen van vrije ballen en nog sneller overspelen.  
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Even voorstellen! Team van de week Valto E3 

 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?   
Jens, Lucy, Amber, Rosan en Daniek.  
 
Wie zijn de trainers/coaches?  
Vera & Iris Lagerwerf  
 
Wat kan dit team erg goed?  
Wij kunnen erg goed aanvallen en spelen goed samen als een team.   
 
Wat vindt dit team nog moeilijk?  
Wij vinden het moeilijk om doorlopen te verdedigen, maar ook om een doorloop zelf te nemen. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?  
Winnen!!! 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?  
Wij moeten uit tegen Ondo zaterdag om 10.00. Dit zal een moeilijke wedstrijd worden want zij staan tweede, 
maar we gaan er natuurlijk helemaal voor!  
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?   Iedereen van ons team.  
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?   
Dat we mogen oplopen, oranje in ons haar mogen spuiten en mogen trommelen.  
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 2 zaterdag?  
De uitslag van Valto 2 wordt 20-18 
 
Wat zou het team willen leren van … die langs komt op de training?   
Wij willen graag beter worden in eigenlijk alles maar vooral in het verdedigen van de doorloop.   
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Even voorstellen! Team van de week Valto E4 

 
 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
Julia vd Berg, Nora Ruijgrok, Nora Bakker, Liam Berendse en Steven van Bergen. 
Coaches zijn: Mandy Herbert en Rosalie Prins   
 
Wie zijn de trainers/coaches? Mandy Herbert en Rosalie Prins   
 
Wat kan dit team erg goed? Het gezellig hebben met elkaar, altijd blijven lachen. En wij zijn goed in 
onverwachtse aanvallen. 
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? Het omschakelen van de aanval naar de verdediging. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? Sinterklaas met dobbelen bij Nora R thuis. En 
we zijn sowieso een gezellig team! 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? Wij zijn vrij, dus we hebben 
extra veel energie om aan te moedigen. 
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Liam: Ron, omdat zijn moeder mijn buurvrouw  is.  
Julia: Mandy, omdat ze aardig is en in de selectie speelt. 
Nora: Rosalie, omdat ze aardig is. 
Steven: Jasper, omdat die grappig is. 
 
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn? Alles, het oplopen is super gaaf. Met de 
trommels lekker aanmoedigen. 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 2 zaterdag?  
21-18 het wordt spannend, maar Valto 2 wint natuurlijk wel! 
  
 
Wat zou het team willen leren van Maaike die langs komt op de training?  
Op 1 been leren schieten, de doorloop maken. 
 
 
 



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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Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 2020 
Voor veel van ons staat 22 juni 2019 nog vers in het geheugen. VALTO organiseert die dag het Nederlands 
Kampioenschap Veldkorfbal 2019. Als ik er aan terug denk, krijg ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht. 
Want wat was het een mooie dag! Maanden, weken, dagen en uren van voorbereiding kwamen bij elkaar op 
die ene dag. Als dan ook het weer nog een meewerkt, dan kan zo'n dag niet meer stuk. Natuurlijk waren er 
dingen die beter hadden gekund. Alles bij elkaar een hele lijst zelfs! Maar dat waren eigenlijk allemaal kleine 
puntjes waar de meeste bezoekers geen last van hebben gehad. Fijn ook om van veel vrijwilligers 
verbeterpunten door te krijgen. Want op die manier kan het een volgende keer alleen maar beter gaan. En 
die volgende keer komt er! Op zaterdag 20 juni 2020 mag VALTO nogmaals op herhaling. Nog een keer vier 
spannende wedstrijden op ons terrein. Nog een keer topkorfbal in De Lier. Nog een keer vier feestjes op het 
podium met de Nederlands Kampioen 2020. En nog een keer met elkaar een drankje na afloop, hopelijk om 
weer te klinken op een geslaagde dag.  
 
De voorbereidingen zijn al gestart. Veel gaan we hetzelfde doen, maar we gaan ook dingen anders doen. Zo 
bleek dat de structuur van de organisatie iets anders moest worden. De grote groep met organisatoren voor 
de diverse onderdelen is hetzelfde gebleven. Er is nu echter een kerngroep samengesteld die allemaal een 
aantal onderdelen gaat volgen en coördineren. Deze kerngroep bestaat nu uit Jan Jaap, Pascal, Ingrid (van 
Vliet) en Marleen. De grote groep bestaat uit Mark en GJ (accomodatie), BartM en Jan (horeca), Irma en 
Chantal (vrijwilligers), Hans (sponsors), Vera en Romy (side-events) en Rick (live-stream). 
 
De eerste bijeenkomsten van beide groepen zijn geweest, het principeverzoek voor een evenement is 
aangevraagd bij de gemeente, de offertes worden opgevraagd en de plannen en daarbij behorende 
begroting per onderdeel uitgedacht. Na de jaarwisseling kan dan de begroting vastgesteld worden en 
kunnen we verder met het concreet uitwerken van de diverse ideeën. Uiteraard komen dan ook de oproepen 
weer voor vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we deze dag zeker niet! 
 
Zet 20 juni 2020 dus alvast groot in je agenda, het belooft weer een mooie dag te worden! 
 
Namens de kerngroep NK 2020, Marleen Slaman 
 

Ouderen en VALTO 
Een paar weken terug is er een kleine groepje samen gekomen om te brainstormen over hoe wij als VALTO 
een maatschappelijk gebaar kunnen maken naar (eenzame) ouderen om hun betrokken te laten zijn bij de 
thuiswedstrijden van VALTO 1.  
 
Er zijn goede ideeën ontstaan en de mogelijkheid om dit te realiseren is er zeker!  
Om de ouderen op een voor hun toegankelijke manier hier te krijgen zijn wij op zoek naar rijders. Ben of ken 
jij iemand die in het bezit is van en busje (i.v.m. rollator of rolstoel), of een ‘gewone’ auto en vind je het leuk 
om te rijden laat dit dan weten via: ouderen@ckv-valto.nl  

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1&2 spelen oefenwedstrijden tegen Pernix 1&2. 
De knallen van het vuurwerk klinken nog na in onze oren en de smaak van oliebollen zit nog vers in ons 
geheugen, maar in de lange competitie pauze is het nu tijd voor een oefenwedstrijd. Langs de lijn hebben de 
nodige mensen elkaar nog even al het goede voor het nieuwe jaar toegewenst en, voor wie ik gemist heb wil 
ik via deze weg iedereen een goed en gezond 2020 toewensen. De winterstop zit er weer op voor de VALTO 
selectie en na één training speelden zij vanavond dus tegen Pernix uit Leiden, wat met zowel het 1e  als 2e  
in de overgangsklasse uitkomt. Na vier wedstrijden staan zij daar op de tweede plaats en doen dus nog 
volop mee voor de prijzen. VALTO 1 vindt zich na vier wedstrijd op een zesde plaats terug en VALTO 2 moet 
nog vol aan de bak in de reserve eerste klasse om boven VEO 2 en Refleks 2 te eindigen en de champagne 
te ontkurken. Vanavond ging het dus niet om de knikkers, maar was het zaak om het wedstrijdritme weer op 
te pakken. VALTO 2 speelde vandaag ook met schotklok, zodat er vlotte aanvallen gespeeld werden. De 
eerste vier minuten ging de wedstrijd gelijk op, maar na de 3-3 tussenstand wist VALTO 2 een gaatje te 
slaan. Door de treffers van Pieter en Martijn stond het 5-3 en zou het verschil in de rest van de eerste helft 
steeds op één of twee verschil blijven. Hoewel in de begin fase de doelpunten redelijk snel achter elkaar 
vielen, kwam daar in de loop van de wedstrijd wel verandering. De gang naar de kleedkamers werd gemaakt 
bij een 9-8 tussenstand.  
Na de thee wist Pernix 2 in de eerste aanval de gelijkmaker te scoren, maar VALTO bleef dankzij Martijn aan 
de goede kant van de score. Nadat wederom de gelijkmaker door de korf was gevallen was het Ruben die 
ons weer op voorsprong zette. Het was echter uitstel van executie want even later was het voor Pernix erop 
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en erover. Na de gelijkmaker wisten de gasten een gaatje te slaan naar 11-13, maar aan de hand van Ron 
wisten we weer op gelijke hoogte te komen. Pernix zou nog een paar keer tegen stribbelen, maar dankzij de 
doelpunten van Ruben, de fade away van Ron en wederom Ruben bleven we in het spoor. Bij een 17-17 
tussenstand en nog minder dan vijf minuten op de klok kon de wedstrijd nog alle kanten op. Martijn en 
Ruben zorgden weer voor een voorsprong voor VALTO, maar de gasten hadden nog voldoende tijd en 
gingen ook zij dus nog even voor een eindsprintje. Dit leverden hen echter nog geen doelpunten op en toen 
Ron vijftig seconden voor het einde de 20-17  binnenschoot, was de wedstrijd wel gespeeld. Het slot 
akkoord was voor Pernix wat in hun laatste aanval nog hun 18e doelpunt maakte, maar de overwinning was 
voor VALTO.  
VALTO 1 en Pernix 1 kennen elkaar van de veldcompetitie waar VALTO op 12 oktober met 14-21 door 
Pernix werd verslagen.  Het eerste kwart was vandaag echter voor VALTO wat uit de startblokken schoot. 
Het openingsdoelpunt van Zané werd nog van repliek gediend, maar na de 1-1 wist VALTO een gaatje te 
slaan naar 4-1 door de doelpunten van Bart, Thom en Laurens. In deze fase kon Pernix alleen wat terug 
doen dankzij de meegekregen strafworpen en een vrije bal. Na de 7-4 tussenstand kreeg Pernix de 
aansluiting door VALTO in de schoot geworpen door onnodige overtredingen in de verdediging. De twee 
strafworpen waren wel aan Pernix besteed en de aansluiting was daar. Zané zou ons nog één keer een 
marge van twee bezorgen, maar na het eerste kwartier stond het dan toch weer gelijk bij 8-8. Laurens zou 
VALTO voor de laatste keer op voorsprong zetten, waarna de gasten met hun vijfde strafworp, al dan niet 
terecht, weer op gelijke hoogte wisten te komen en ook gelijk een kleine voorsprong namen. Daar was 
zowaar de eerste strafworp voor VALTO en deze wist Thom ook te verzilveren, maar Pernix had de smaak 
nu te pakken. Zané, die vandaag weer lekker op dreef was, zou ons nog een keer op gelijke hoogte 
brengen, maar daarna werd door de gasten het eerste gaatje van twee gemaakt. Het verschil liep niet veel 
later op tot 11-14, maar de ruststand werd door Zané op het bord gezet en konden de coaches hun teams 
gaan toespreken bij een 12-14 tussenstand.  
Na de rust wist Pernix binnen tien seconden al weer te scoren, maar dankzij Romee en Zané werd het gaatje 
weer gedicht. De gasten wisten echter de voorsprong te behouden en vergrootte de marge even later weer 
naar twee. Dit werd langzaam maar zeker uitgebouwd naar vier bij 14-18  voordat Zané, met alweer haar 
zesde, weer wat terug deed voor VALTO. VALTO wist in deze fase geen goede aanvallen neer te zetten in 
deze  wedstrijd. Er werd veel onnodig balverlies geleden door plaats fouten en er waren veel één schots 
aanvallen.  Hier maakte de gasten, hoewel zij ook niet groots speelden, dankbaar gebruik van en liepen 
langzaam weg naar een 17-24 tussenstand. Zij zouden in de laatste tien minuten gas terug nemen, 
waardoor VALTO nog wat van de achterstand kon afknabbelen. Met nog tien minuten op de klok ging 
VALTO weer betere aanvallen spelen en wist met de doelpunten van Bart (2x), Thom en Laurens het 
verschil terug te brengen tot 21-25, maar ook Pernix wist weer de korf te vinden. Met minder dan vier 
minuten op de klok leek het een verloren race voor VALTO, maar de ploeg wist er nog een kleine 
tussenspint uit te persen en met drie treffer op rij terug te komen tot 24-26. Dit bleek de wake up call voor 
Pernix, want ook zij gingen nu nog even serieus spelen in de laatste twee minuten. Met goed opgezette 
aanvallen wisten zij weer het verschil te maken en de eindstand op 24-28 te zetten. We mogen van geluk 
spreken dat het vandaag een oefenwedstijd was, want goed was het niet wat we te zien kregen van het 
vlaggenschip. Volgende week zal er uit een heel ander vaatje getapt moeten worden, wil het vlaggenschip 
voor een overwinning kunnen strijden. Er wacht VALTO 1 nu al een heel belangrijke wedstrijd in de strijd 
voor behoud in de overgangsklasse tegen HKV/Ons Eibernest 1, wat nu de rode lantaarndrager is met nog 
maar 1 punt. Aan Erik de schone taak om de ploeg volgende week op de rails te hebben en hen naar de 
overwinning te leiden om zo een flinke stap in de goede richting te zetten. Ook de steun van het publiek mag 
hierbij natuurlijk niet ontbreken, want het kampioenschap hebben we vorig seizoen met z’n allen binnen 
gehaald, dus laten we ook nu met z’n allen gaan voor lijfsbehoud van het keurkorps.  
Graag tot volgende week dus iedereen bij de wedstrijden van VALTO 1&2 tegen HKV/Ons Eigernest 1&2.  
Arno van Leeuwen. 
 
 
Valdo D1 (21 dec 2019) 
Valto D1 speelde zaterdag de laatste wedstrijd van 2019. KCR uit Ridderkerk kwam op bezoek in De Lier. 
Het was een spannende eerste helft. In de rust stond er 6-4 op het scorebord. In de tweede helft nam Valto 
meer afstand van KCR. Uiteindelijk werd de marge 5 doelpunten verschil. De wedstrijd eindigde met een 
stand van 14-9. 
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