


De Bijblijver, 13 januari 2020 1 

 

De Bijblijver 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 
 
 

13 januari 2020    47e jaargang nr. 19 
 
 
 
 

 

Van de voorzitter 
Wow wat een memorabele spannende dag gisteren met de wedstrijden tegen HKV Eibernest. Eerst in de 
ochtend al onze B1 tegen HKV B1, waarbij we stroef aan de wedstrijd begonnen, maar uiteindelijk in de 2e 
helft afstand namen en een mooie eindstand op het scorebord neergezet hebben met 16-8. Daarna even 
snel naar huis om mijn kleding te halen en weer terug om de C2 te zien spelen tegen Ijsselvogels en ook 
deze wedstrijd ging gemakkelijk met winst naar onze dames die ik goed vond spelen. In de rust even balletje 
inschieten met V9 omdat ik daar weer als reserve op de bank plaats nam. Helaas trok uiteindelijk het 9e met 
een klein verschil aan het kortste eind. Na deze wedstrijd onze eigen wedstrijd met V8, die we met zeer 
moeizaam spel en met een klein verschil wel tot winst gelukkig konden eindigen. Voor de doelpunten 
hoefden de toeschouwers niet te komen, spannend was het wel tot het eind en de wedstrijd werd gewonnen 
met 9-7. Daarna snel naar hal 1 om het 2e te zien spelen en we zagen al snel dat HKV geen match was voor 
onze selectie. Uiteindelijk werd zeer ruim gewonnen met 22-8. Wel zaten er zeker enkele mooie doelpunten 
tussen.  
Toen het slotstuk van de dag, dat begon zeer voortvarend en we liepen uit naar een 16-12 tussenstand, 
helaas had denk HKV een donderpreek gehad, want ze kwamen duidelijk met andere intenties de 
kleedkamer uit. Ontregelen is ook een vak, maar als het werkt en je tegenstander gaat erin mee, dan kan je 
ook wel eens achter de feiten gaan aanlopen. Helaas gebeurde dit dus ook bij o.a Bart en Thom. Als je dan 
in hun spel meegaat en het scoren dus niet meer gaat, zagen we HKV helaas snel langszij komen en zelfs 
de voorsprong van 22-24 pakken. 
Gelukkig bleef ook V1 duidelijk knokken om niet te verliezen, waarbij het met 1 ½ minuut nog te spelen 24-
24 stond, in de laatste minuut scoorde HKV eerst de 24-25 , alvorens wij het laatste woord hadden en de 
eindstand op het scorebord 25-25 was. 
Na de wedstrijd gemengde gevoelens van punt gewonnen, of een punt verloren. Spannend was het zeker en 
de toeschouwers die ruim vertegenwoordigd waren, hebben een spektakelstuk gezien. 
Dank allen voor jullie support, volgende week weer een nieuwe kans. 
 
Een sportieve groet, 
Marco Stolze. 
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Zaterdag 18 januari 2020 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

18:15 KVS/Maritiem 1 - Valto 1  
16:00 SDO/BlijWerkt 2 - Valto 2  
16:00 Maassluis 3 - Valto 3  
18:35 Valto 4 - DES (D) 4  
16:15 Valto 5 - ODO 4  
17:25 Valto 6 - Fortuna/Delta Logistiek 6 Marco Boekestijn 
20:40 ONDO (G) 5 - Valto 9  
13:45 Valto A1 - TOP (A) A1 Wouter Vernhout 
15:05 Valto A2 - Phoenix A1  
16:30 Weidevogels A2 - Valto A3  
10:00 OZC A1 - Valto A4  
18:15 Fortuna/Delta Logistiek B2 - Valto B1  
16:15 Valto B3 - Achilles (Hg) B2 Twan Korteland 
12:30 Valto C1 - IJsselvogels C1 Justin Burg 
14:15 Valto C2 - Korbis C2 Petra Dijkstra 
13:15 Valto C3 - ODO C3 Lysanne van Venetiën 
12:15 Valto C4 - Olympia (S) C3 Twan Boers 
11:15 Valto C5 - Fortuna/Delta Logistiek C4  
13:00 RWA D1 - Valto D1  
11:00 ODO D2 - Valto D2  
15:15 Valto D3 - Excelsior (D) D2 Bart Versteegen 
13:00 VEO D2 - Valto D4  
10:15 Valto E1 - ONDO (G) E3 Thom Voskamp 
10:00 De Meervogels E2 - Valto E2  
10:00 Vitesse (Ba) E2 - Valto E3  
11:15 Valto E4 - PKC/SWKGroep E5 Laura Wiedmann 
09:15 Refleks E3 - Valto E6  
11:15 Valto E7 - Korbis E8 Sanne Dikkenberg 
10:15 Valto F1 - Achilles (Hg) F1 Koert Ridder 
10:00 Fortuna/Delta Logistiek F3 - Valto F2  
11:15 Valto F3 - KVS/Maritiem F3 Stijn Vrugt 
10:15 Twist F1 - Valto F4  

Opstellingen 
Valto 3, uit om 16.00 uur, vertrek 14.45 uur 
Simon, Floris, Danny en Max, res: Steven en Twan 
Inge, Lisanne O en Myrte, Kimberly, res: Rosalie en Romy 

 
Valto 4, thuis om 18.35 uur, aanwezig 18.00 uur 
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: ?? 
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie en Joyce 

 
Valto 5, thuis om 16.15 uur, aanwezig 15.45 uur 
Marco B, Dennis, Jeroen, Hans en Frank 
Esther, Marleen B, Annemieke, Hellen en Petra D 
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Valto 6, thuis om 17.25 uur, aanwezig 16.45 uur 
Daniël, Bart V en Nick, res: Rinze en ?? 
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Suzan 

 
Valto 7, vrij 

 
Valto 8, vrij 

 
Valto 9, uit om 20.40 uur, vertrek 19.45 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Frans en Richard, res: Marco S 
Claudia, Marja, Marloes en Vera E, res: Marleen B 

Uitslagen 
WEDSTRIJD UITSLAG 

Valto 1 - HKV/Ons Eibernest 1 25 - 25 
Valto 2 - HKV/Ons Eibernest 2 22 - 8 

Valto 3 - ONDO (G) 3 13 - 15 
Twist 3 - Valto 4 16 - 17 

Dubbel Zes/Futura 3 - Valto 5 16 - 12 
Trekvogels 2 - Valto 6 11 - 14 

Valto 7 - Weidevogels 5 13 - 7 

Valto 8 - WION 7 9 - 7 

Valto 9 - Avanti/Post Makelaardij 6 14 - 16 
Vitesse (Ba) A1 - Valto A1 21 - 15 
ALO A1 - Valto A2 11 - 12 

Olympia (S) A1 - Valto A3 15 - 12 
ONDO (G) A5 - Valto A4 6 - 10 

Valto B1 - HKV/Ons Eibernest B1 16 - 8 

ALO B1 - Valto B2 16 - 8 
Valto B3 - Olympia (S) B2 11 - 5 

Albatros C1 - Valto C1 21 - 6 
Valto C2 - IJsselvogels C2 14 - 8 

Valto C3 - Phoenix C2 7 - 10 
Valto C4 - Thor (R) C1 3 - 3 
Valto D2 - NIO D2 25 - 0 

Refleks D3 - Valto D4 5 - 8 

Valto E1 - Nieuwerkerk E3 17 - 3 

Valto E2 - IJsselvogels E1 4 - 8 
ONDO (G) E2 - Valto E3 18 - 8 
ONDO (G) E4 - Valto E5 5 - 3 
Valto E7 - Fortuna/Delta Logistiek E6 7 - 4 

NIO E2 - Valto E8 2 - 5 

Valto F1 - ONDO (G) F1 4 - 4 
Refleks F1 - Valto F2 9 - 5 
Valto F4 - ONDO (G) F4  
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Valto F4 - KCC F2 4 - 4 

Nabeschouwingen TC 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde thuis tegen HKV/OE 1, een belangrijk duel in de degradatiestrijd. De wedstrijd kwam wat 
langzaam op gang, maar uiteindelijk was het VALTO die het initiatief nam en met een 17-12 voorsprong de 
rust in ging. Na rust  raakte VALTO het spoor langzaam bijster en daar wist HKV/OE handig gebruik van te 
maken en dit kantelde de wedstrijd, want hierna moest VALTO steeds een achterstand wegwerken. 
Uiteindelijk wist Mees in de laatste halve minuut nog de gelijkmaker binnen te schieten en moesten we blij 
zijn met een punt. Maar zo voelde het toch niet echt, wetende dat we met rust een ruime voorsprong 
hadden. VALTO blijft hiermee wel boven HKV/OE en VEO, maar het verschil is minimaal. A.s. zaterdag 
speelt het eerste uit tegen KVS 1, dat na vijf wedstrijden acht punten heeft. 
VALTO 2 speelde thuis tegen hekkensluiter HKV/OE 2. Op voorhand was de verwachting dat het tweede 
geen moeite zou hebben met deze tegenstander, aangezien HKV/OE 2 nog geen punt had gehaald en het 
tweede bovenin meedraait. Dit bleek ook wel, want via een tussenstand van 4-3 liep het tweede uit naar 14-
3 en was de wedstrijd wel gespeeld. Uiteindelijk werd er met 22-8 gewonnen. Hiermee staat het tweede nu 
op een gedeelde tweede plek, samen met VEO 2 en KZ 4 heeft het tweede zeven punten na vijf wedstrijden. 
De koploper, Refleks 2, heeft acht punten. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen SDO 2, die met drie 
punten na vijf wedstrijden op de één na laatste plek staat.  
VALTO 3 speelde thuis tegen ONDO 3. Beide ploegen wisten zes punten te halen uit vier wedstrijden. De 
winnaar zou de koppositie overnemen. Helaas had het derde te kampen met wat afwezigen (mede door 
blessures) en wilde het niet zo lukken. Het werd een moeizaam potje, waarin de afronding te wensen over 
liet. Hierdoor leed het derde de tweede nederlaag op rij: 13-15, en staat ze nu met zes punten na vijf 
wedstrijden op een gedeelde tweede plek, met vier andere ploegen. Met twee punten achterstand op de 
nummer één, ONDO 3. A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen Maassluis 3 en is het zaak om het tij te 
keren en aangezien Maassluis nog geen punt wist te halen, moet dit toch mogelijk zijn.  
VALTO 4 speelde uit tegen Twist 3. Het vierde, na vier wedstrijden nog steeds in afwachting van de eerste 
punten, en Twist, die na vier wedstrijden vier punten had behaald. Het leek af te stevenen op een vrij 
makkelijke overwinning voor VALTO, toen er richting het einde een voorsprong van vijf doelpunten op het 
scorebord stond. Toch werd het nog even billen knijpen op het eind. Gelukkig was het uiteindelijk net 
genoeg: 16-17, en hiermee is het vierde van de hatelijke nul af! A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen 
DES 4, die ook pas twee punten heeft. Wie weet kan het vierde deze stijgende lijn voortzetten.  
VALTO 5 speelde uit tegen Dubbel Zes/Futura 3. Dit bleek een flink achter verdedigende ploeg, wat altijd 
lastig spelen is. Het vijfde wist niet altijd de rust te bewaren, wat funest is tegen zo’n ploeg. Uiteindelijk werd 
een voorsprong weggegeven en liep Dubbel Zes/Futura 3 zelfs nog uit naar een ietwat vertekende uitslag: 
16-12. In de poule bij het vijfde is het dringen bovenin, want de eerste zes ploegen staan op zes of vijf 
punten. A.s. zaterdag speelt het vijfde tegen ODO 4, die met één punt onderaan staat.  
VALTO 6 speelde uit tegen Trekvogels 2. Het zesde wist van de eerste drie wedstrijden er één te winnen, 
terwijl Trekvogels na drie wedstrijden al vijf punten had verzameld. Dat dit geen garantie is, bleek ook deze 
keer weer, want het was uiteindelijk VALTO die er met de overwinning vandoor ging: 11-14. A.s. zaterdag 
speelt het zesde thuis tegen Fortuna 6, die haar eerste drie wedstrijden verloor, maar het is zeker geen 
zekerheidje, want buiten speelde het zesde ook tegen dit team en toen werd er een keer verloren met 11-8 
en een keer gewonnen met 11-8..  
VALTO 7 speelde thuis tegen Weidevogels 5. Het zevende wist van de eerste drie wedstrijden er één te 
winnen en Weidevogels speelde een wedstrijd minder en wist pas één punt te halen. Het zevende was 
lekker bezig en wist het vooral verdedigend goed dicht te houden. Resultaat: 13-7. A.s. zaterdag is het 
zevende vrij, zij spelen donderdag 23 januari een inhaalwedstrijd uit tegen ’t Capproen 3 (één punt na drie 
wedstrijden) en dan zaterdag 25 januari thuis tegen Excelsior 7 (vier punten na drie wedstrijden).  
VALTO 8 speelde thuis tegen WION 7. Beide ploegen hadden na vier wedstrijden vier punten, dus zouden 
de ploegen weleens aan elkaar gewaagd kunnen zijn. Het werd in ieder geval een wedstrijd met weinig 
doelpunten aan beide kanten, wat natuurlijk ook te maken zou kunnen hebben met het goed verdedigen 
door beide ploegen?! Het achtste wist er wel een paar meer te maken dan de tegenstander en zo de punten 
naar zich toe te trekken: 9-7. Na vijf wedstrijden heeft het achtste zes punten, net zoveel als Avanti 10 en 
Nieuwerkerk 8, maar die hebben een wedstrijd minder gespeeld. A.s. zaterdag is het achtste vrij, dinsdag 21 
januari spelen ze een inhaalwedstrijd uit tegen Korbis 4 (twee punten uit twee wedstrijden) en zaterdag 25 
januari spelen zij thuis tegen Dijkvogels 5 (nul punten uit vier wedstrijden).  
VALTO 9 speelde thuis tegen Avanti 6. Beide ploegen hadden vijf punten behaald, maar Avanti had daar 
wel een wedstrijd minder voor nodig. Deze, in theorie, achterstand kon het negende wegpoetsen door de 
punten in De Lier te houden. Helaas wilde dit niet lukken, want het werd 14-16 in het voordeel van Avanti. 
De eerste vijf ploegen (waaronder VALTO) zitten nog wel binnen een marge van twee punten, dus er is nog 
niks aan de hand. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen ONDO 5, die net als het negende vijf punten 
heeft, maar ONDO heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.  
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A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Vitesse A1. Voor de A1 is het zaak om het tij te keren, met een nieuw trainers 
duo voor de ploeg. Met een aantal blessures afgelopen zaterdag zou dat een lastige opgave worden. Toch 
wist de A1 een verrassende voorsprong te pakken, 0-5. Dit wist Vitesse echter ook weer in te halen en zo 
ging de A1 rusten met een 6-6 gelijke stand. In de tweede helft kon de A1 niet voorkomen dat Vitesse 
langzaam steeds verder weg liep en zo werd het uiteindelijk 21-15. Met maar twee punten na vijf wedstrijden 
bevindt de A1 zich in de gevarenzone en heeft het alleen Sporting Delta A2 onder zich. A.s. zaterdag speelt 
de A1 thuis tegen TOP (A) A1, die na vijf wedstrijden vier punten heeft.  
VALTO A2 speelde uit tegen ALO A1. Een spannende wedstrijd, die gelijk op ging. Uiteindelijk was het de 
A2 die er een nipte overwinning wist uit te slepen: 11-12. Hiermee staat de A2 met zes punten uit vijf 
wedstrijden in de middenmoot, drie punten achter op de koploper Madjoe A1. A.s. zaterdag speelt de A2 
thuis tegen Phoenix A1, die net als VALTO zes punten heeft.  
VALTO A3 speelde uit tegen Olympia A1. De laatste wedstrijd van 2019 speelde de A3 thuis tegen Olympia 
A1 en toen werd er nipt gewonnen: 14-13. Dit keer was Olympia net even wat sterker, en kon de A3 niet 
voorkomen dat ze de punten in Spijkenisse moesten laten: 15-12. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen 
Weidevogels A2, die na vier wedstrijden vier punten heeft. (VALTO heeft er zes na vier wedstrijden) 
VALTO A4 speelde uit tegen ONDO A5. Zaterdag 21 december speelde de A4 ook tegen ONDO A5 en toen 
werd er, na een zeer goede wedstrijd, met 16-4 gewonnen. Ook dit keer was de A4 weer de sterkere ploeg, 
maar het verschil in de eindstand was wel minder groot: 6-10. Na vijf wedstrijden heeft de A4 zeven punten 
en staan ze samen met Vriendenschaar A2 bovenaan. A.s. zaterdag gaat de A4 op bezoek bij OZC A1, die 
een wedstrijd minder gespeeld heeft en zes punten heeft gehaald.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde als eerste afgelopen zaterdag thuis tegen HKV/OE, en wel tegen de B1. Beide ploegen 
wisten hun eerste drie wedstrijden te winnen, dus er stond wel wat op het spel. Dat er wat spanning op 
stond, werd al snel duidelijk, want het duurde bijna 10 minuten voordat het eerste doelpunt viel. Daarna ging 
het tot rust gelijk op: 6-6. Na rust zette de B1 een tandje bij, gesteund door het in grote getalen aanwezige 
publiek, en wist het de wedstrijd netjes uit te spelen: 16-8. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Fortuna B2, 
die een punt minder heeft en een wedstrijd meer gespeeld heeft.  
VALTO B2 speelde uit tegen ALO B1. Het zit de B2 nog niet mee: blessures en punten in mindering, 
resulteren in een laatste plek met nul punten uit vier wedstrijden. De B2 heeft ook een vrij pittige poule, 
doordat er vier B1 teams inzitten, wat toch vaak wat lastiger is. Ook afgelopen zaterdag wilde het niet lukken 
en werd er vrij kansloos verloren: 16-8. A.s. zaterdag is de B2 vrij en zaterdag 25 januari spelen ze uit tegen 
Merwede B1, die met zes punten uit vier wedstrijden op een gedeelde tweede plek staat.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Olympia B2. De koploper tegen de een ploeg die nog nul punten wist te 
halen. Dit verschil was ook terug te zien in de wedstrijd, want de B3 had weinig moeite om afstand te nemen. 
Resultaat: een vrij makkelijke overwinning, 11-5. Hiermee blijft de B3 met tien punten ongeslagen bovenaan 
staan, gevolgd door Nieuwerkerk B2, met 7 punten. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Achilles B2, die 
met -2 punten onderaan staan. 
 
 
Valto C1 ging op bezoek bij koploper Albatros C1. Vooraf was bekend dat dit een pittige tegenstander zou 
worden en dat bleek ook wel. Valto had moeite om mee te scoren en Albatros scoorde er lustig op los. Zo 
werd er met 21-6 verloren. Komende zaterdag krijgen jullie IJsselvogels C1 op bezoek. Zij hebben na 5 
wedstrijden 1 punt meer dan Valto dus we hopen op een leuke wedstrijd. 
Valto C2 kreeg IJsselvogels C2 op bezoek wat nog puntloos onderaan staat. Valto deed wat het moest doen 
en hield de punten in De Lier. Er werd met 14-8 gewonnen. Komende zaterdag komt Korbis C2 op bezoek. 
Zij zijn nog zonder puntverlies en staan hierdoor 2e in de poule. Valto staat 3e met 1 wedstrijd verloren. Dit 
zou wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden! 
Bij Valto C3 wilde het niet zo lukken. Ze speelden tegen Phoenix die nog puntloos onderaan stonden. De 
verwachting was dan ook dat hier wel punten gepakt moesten kunnen worden. Maar helaas liep het wat 
anders. Valto verloor deze wedstrijd met 7-10. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen ODO C3 die 1 
plek boven Valto staan.  
Valto C4 speelde thuis tegen Thor C1, een ploeg die nog puntloos onderaan staat. Aan de uitslag te zien 
was het een spannende en gelijkopgaande wedstrijd. De punten werden verdeeld door met 3-3 gelijk te 
spelen. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen Olympia C3 die pas 1x een wedstrijd verloor. 
Valto C5 was nog een zaterdag extra vrij na de kerstvakantie. Komende zaterdag spelen jullie tegen Fortuna 
C4. Zij wisten nog geen wedstrijd te winnen maar wel twee gelijk te spelen en hebben hierdoor, net als Valto, 
2 punten.  
 
Valto D1 was nog een zaterdag vrij en start komende zaterdag aan de eerste wedstrijd van 2020 uit tegen 
RWA D1. Zij zijn een directe concurrent voor Valto voor het kampioenschap. Belangrijk dus om direct scherp 
aan het nieuwe jaar te beginnen! 
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Valto D2 kreeg NIO D2 op bezoek. NIO stond nog puntloos onderaan en Valto had al twee wedstrijden 
gewonnen. Het was dus wel de verwachting dat Valto hier punten zou kunnen pakken. En of dat lukte... De 
eerste helft liet Valto geen goed korfbal zien, ondanks de ruststand van 10-0 in het voordeel van Valto. De 
tweede helft pakte Valto het beter op. Beter spel en ook proberen om iedere een keer te laten scoren. Er 
werd met 25-0 gewonnen. Komende zaterdag naar ODO waar we meer tegenstand hopen te krijgen.  
Valto D3 was nog een zaterdag vrij en komt pas volgende week weer in actie. Er wordt dan gespeeld tegen 
Excelsior D2. Valto is nog ongeslagen en hoopt dit natuurlijk in het nieuwe jaar door te kunnen zetten.  
Valto D4 ging naar Rijswijk voor een wedstrijd tegen Refleks D3. Beide ploegen waren nog ongeslagen dus 
dit zou wel eens spannend kunnen worden! De D4 liet zich niet gek maken en won met 5-8 en is zo nog het 
enige team in de poule zonder puntverlies. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen VEO D2, de nummer 
5 uit de poule.  
 
VALTO F1 speelde thuis tegen ONDO F1. Het was een spannende wedstrijd waarin goed werd overgegooid 
en mooie kansen werden gecreeerd. 1 punt binnen gehaald. 4-4 
VALTO F2 speelde uit tegen Refleks F1. De wedstrijd ging lang gelijk op, maar na de rust kwam de 
vermoeidheid bij Valto en verloor helaas met 9-5. 
VALTO F3 was vrij. 
VALTO F4 speelde thuis tegen KCC F2. Valto begon de wedstrijd goed met veel scoren, daarna wilde de 
ballen en niet meer in. KCC kon toen terug komen in de wedstrijd. Maar door goed overspelen en 
verdedigen werd er toch nog 1 punt gewonnen. 4-4. 
 
VALTO E1 speelde thuis tegen Nieuwekerk E3. Het was een goede wedstrijd waarin er goed verdedigt werd 
en door veel ballen die werden onderschept er veel gescoord kon worden. 17-3 gewonnen. 
VALTO E2 speelde uit tegen Ijsselvogels E1. Het ging de hele wedstrijd gelijk op, veel aanvallen en goede 
kansen maar aan het einde van de wedstrijd kon de tegenstander toch een beetje uitlopen. 4-8 verloren. 
VALTO E3 speelde uit tegen ONDO E2. Valto had een moeilijke wedstrijd waarin er wel met z’n alle hard is 
gewerkt. Helaas verloren met 18-8. 
VALTO E4 was vrij. 
VALTO E5 speelde uit tegen ONDO E4. De eerste helft ging heel goed en er kwamen goede kansen. 
Tweede helft was dat helaas iets minder en verloren met 5-3. 
VALTO E6 was vrij. 
VALTO E7 speelde thuis tegen Fortuna E6. In de eerste 10 min moest Valto nog een beetje in komen, maar 
door het goede verdedigingswerk pakte dat voor de rest van de wedstrijd goed uit, 7-4 gewonnen. 
VALTO E8 speelde uit tegen NIO E2. Het was geen hele spannende wedstrijd, maar door goed spel wel met 
2-5 gewonnen.  
 
 
 

Van de TC 
Een relatief korte bijdrage dit keer. Afgelopen weekend een aantal 
spannende potjes gezien, zowel in de top bij Valto 1 als daaronder. 
Wedstrijden waarin het tot het einde spannend bleef en er uiteindelijk geen 
winnaar uit de bus kwam. Of toch? Met een gelijkmaker in de laatste minuut 
kun je achteraf blij zijn, waar je vooraf echt anders over had gedacht. Zo 
loopt het soms. Er waren ook minder spannende wedstrijden, zoals Valto 2 
die na een stroeve start over de tegenstander heen walste. Of Valto D2 dat 
met 25-0 wist te winnen. Valto A1 had het ogenschijnlijk makkelijk het eerste 
deel van de wedstrijd, maar verloor toch uiteindelijk van Vitesse. De B1 daarentegen begon stroef, maar wist 
uiteindelijk met wat moeite de overwinning veilig te stellen. Een nieuwe stap op weg naar het eindtoernooi is 
gezet. 
   
Arbitrage 
De te fluiten breedtesportwedstrijden 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! 
 
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 
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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 een programma van Valto 1, 2, 3 en B1 thuis komen er meestal geen wedstrijden 
terug. En dat klopte ook. 
 
Toch kreeg ik van onze Pierre het volgende door: “in het kader van 'deze week krijgen we niks terug wil jij 
V9 fluiten'? Ja hoor!. Appt Dijkvogels: sr deze week vervallen kan jij ons helpen? Ja hoor! Dijkvogels 3 - 
ODO 3 gefloten, een echte derby! Leuke en goede wedstrijd van beide teams. Pas in de 2e helft nam de Dijk 
meer het initiatief. Liepen 4 doelpunten weg maar was het toch weer ODO die wist terug te komen. 
Uiteindelijk trok Dijkvogels de winst naar zich toe, eindstand 14 - 13.” Tot slot ook V8 nog halfje uit de brand 
geholpen...”. Weer lekker bezig  geweest Pierre! 
 
Buiten VALTO 
 
Jan mocht afreizen naar Arnemuiden om daar de plaatselijke korfbaltrots te fluiten Top 2 tegen Excelsior 2. 
Hij had liever de terugwedstrijd J.  Jan meldt: “Prima gefloten. Het blijft Zeeland dus hard en fysiek spel. 
Uiteindelijk wint Top 2 met 22 - 17 van Excelsior 2. Was wel een leuke wedstrijd.” 
 
Cock is richting Maassluis geweest. Gelukkig wat dichterbij. Cock meldt: “ 
 
Alex is lekker aan het wintersporten. 
 
Rick heeft wel een druk weekje gehad qua aandacht. Met de uitverkiezing voor IKF scheidsrechter hoort hij 
dus bij de 4 beste scheidsrechters van Nederland. Proficiat Rick! 
 
Bij de media-aandacht was ook een interview op de WOS. Naluisteren kan vanaf minuut 38. 
https://www.wos.nl/radiogemist/detail?1578747600 
 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
Komend weekend 
18:35 Excelsior 3 Weidevogels 3 Cock Matthijsse 
19:25 ONDO 1 Tjoba 1 Jan Korteland 
 
En wat ik van Jan begreep is dit niet onze buur Ondo maar Ondo uit Middelburg. Dus net als deze week 
weer een reis voor de boeg. 
 
Rick zijn mede-scheidsrechter Marco van der Lugt is weer terug van de Europa cup dus Rick/Marco mogen 
weer. 
A.s. zaterdag gaan ze naar Amsterdam om Blauw Wit tegen DVO te fluiten. 
 
Succes alvast! Peter de Rijcke 
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Beste jeugdleden (& ouders) van Valto, 
Ook in 2020 gaan we weer gezellig met onze jeugdleden op Melior Jeugdkamp! Vorig jaar hebben we i.v.m. 
het NK dat werd georganiseerd bij ons op de vereniging, ervoor gekozen om het jeugdkamp te verplaatsen 
naar mei. Aangezien we dit jaar nogmaals het NK mogen organiseren, zal wederom het Melior Jeugdkamp 
plaats vinden in mei. Het jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 1 t/m 3 mei. Zet dus alvast een 
groot kruis in je agenda op deze data, want het leukste weekend van het jaar wil je niet missen!  
 
Je kunt je inschrijven voor het Melior Jeugdkamp vanaf 20 januari op de Valto website. Hier kan je in de 
webshop een ‘ticket’ kopen en zo je plekje bemachtigen. VOL=VOL 
 
Dit jaar gaan we het met het Melior Jeugdkamp net wat anders doen dan de afgelopen jaren. Wat gaat er dit 
jaar veranderen? Vanaf dit jaar gaat de jeugd vanaf de E mee. Dit betekent dat de E t/m de B allemaal 2 
nachten mee gaan op jeugdkamp! Waarom we dit besloten hebben? Omdat we het anders niet meer rond 
konden krijgen met het kamphuis en we er toch echt achter zijn gekomen dat dit de leukste plek is voor een 
gaaf kamp! 
 
Mochten hier nog vragen over zijn of over andere zaken rondom het jeugdkamp, dan kunnen jullie een 
mailtje sturen naar jeuk@ckv-valto.nl of ons even aanspreken op de korfbal.  
 
Binnenkort wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt, dus houd social media en de bijblijver goed in de 
gaten voor de laatste updates! 
 
Groetjes namens ‘t JEUK 
 
Mark van Geest, Aileen Willemse, Esmee Binnendijk, Mandy Herbert & Max Hulsebosch 
 

GEZOCHT: BUSJE VOOR JEUGDKAMP 
Het Melior Jeugdkamp wordt gerealiseerd door allemaal vrijwilligers en de afgelopen jaren hebben we ook 
hulp gehad van een aantal sponsoren, waar we heel blij mee zijn! We zijn nu nog op zoek naar een busje 
voor onze boodschappen. Hebben jullie zelf een busje of kennen jullie iemand van wie we een weekend een 
busje kunnen lenen, laat het ons weten! 

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 



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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Trainingsweekend 2020 
In het weekend van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april gaan we weer op trainingsweekend met de senioren 
en A-junioren  
Net als afgelopen jaar gaan we weer naar De Ginkel in het plaatsje Leersum . 
Nu organiseert ik het trainingsweekend dit jaar voor de 17 e keer , en heb ik  besloten om er punt achter te 
zetten . 
Heb het altijd met heel veel plezier georganiseerd, maar nu is het tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën. 
Want bij de 10e keer zou ik al stoppen, maar toen heb ik toch besloten om het nog paar jaartjes te doen, 
Maar nu stop ik echt. 

Dus het thema van het weekend wordt:  G-weekend  . 
Zorg dat je er bij bent op grote G-weekend en geef je op door een ticket te kopen in de VALTO –webshop 
voor € 90,-. 
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel 
En zorg voor een mooie uit fit die begint met de letter G. 
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ). 
Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heb gekozen voor zijn sport hardlopen en gaat dat weekend 
een marathon lopen . Arco bedankt voor je vele jaren inzet .  

Gezocht: drie 15-jarige gezonde kinderen voor een onderzoek 
 Het Juliana Kinderziekenhuis is op zoek naar 15-jarige gezonde kinderen voor een onderzoek. Dit 
onderzoek draait om het gebruik van wearables en andere kleine apparaten bij patiënten thuis. Als deze 
goed kunnen meten hoe ziek kinderen zijn, hoeven patiënten in de toekomst misschien minder vaak naar het 
ziekenhuis te komen. Voordat we deze apparaatjes kunnen inzetten bij patiënten, moeten we eerst weten 
wat ‘normaal’ is bij gezonde kinderen. Daar hebben we jou voor nodig! Inmiddels hebben zo’n 150 gezonde 
kinderen meegedaan aan het onderzoek, maar we zijn nog hard op zoek naar een aantal kinderen van 15 
jaar oud. 
  
Gezonde deelnemers gebruiken drie weken lang 5 verschillende apparaatjes thuis (smartwatch, 
bloeddrukmeter, longfunctiemeter, thermometer, weegschaal). Dit kost ongeveer 10 minuten per dag. De 
apparaatjes worden thuisgebracht op een geschikt moment en worden daar ook weer opgehaald. Als dank 
voor deelname krijgen alle kinderen die meedoen een cadeaubon ter waarde van 40 euro. 
  
Interesse? Neem dan contact op met de arts-onderzoeker Matthijs Kruizinga (mkruizinga@chdr.nl / 070-
2108120). 
  
Deze vraag is binnengekomen via Nellie van Eik, moeder van Lotte en Manon van Geest. Vanuit het bestuur 
hebben we plaatsing hiervan goed bevonden. 

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  

NK Beachkorfbal Indoor  
Over anderhalve maand vindt het jaarlijkse populaire NK 
Beachkorfbal Indoor plaats in The Beach Aalsmeer. Op zaterdag 22 
februari kunnen teams in alle categorieën meedoen aan het leukste 
en gezelligste Indoor Beachkorfbaltoernooi dat er is. Hoe mooi is 
dat! Leuk om je vakantie mee te beginnen of voor de Noorderlingen, 
te eindigen. Aanmelden kan tot 16 februari 2020. 

Dit NK is voor E-jeugd tot en met senioren. Breedte- en 
wedstrijdkorfbal, iedereen kan meedoen op eigen niveau. De jeugd 
kan meedoen op niveau hoog of niveau midden en er wordt 4-
tegen-4 gespeeld (twee mannen, twee vrouwen). We adviseren met 
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minimaal zes personen je team te formeren. Per categorie wordt een poule samengesteld. Ter indicatie: in 
de poules in de categorie ‘hoog’ zitten veelal teams die eerste klasse of hoger spelen. Voor de senioren is er 
geen niveaukeuze.  

Aanmelden 
Schrijf je team zo snel mogelijk in om je van een plekje te verzekeren in de poule van jullie niveau. Je kunt je 
team aanmelden via https://www.korfbal.nl/node/18901. Deelname kost € 25,- per team. Vanuit het 
aanmeldformulier wordt je direct naar de betalingsmodule geleid. Let op: zonder betaling is je team niet 
aangemeld!  

Heb je nog vragen over het toernooi of je aanmelding, mail dan naar beachkorfbal@knkv.nl. 

Ook scheidsrechters kunnen zich aanmelden voor het NK Beachkorfbal Indoor. Dit kan via hetzelfde 
mailadres. 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 verliest een punt aan HKV/Ons Eibernest 1.  
Na een lange onderbreking ging dit weekend het vervolg van de competitie weer van start. VALTO speelde 
vorige week nog oefenwedstrijden tegen Pernix 1&2, waar we toen toch wel een beetje een zwalkend 
vlaggenschip hebben aanschouwd. Vandaag ging het weer om de knikkers, dus was het gewenst dat er 
scherp aan de wedstrijd begonnen werd.  
VALTO 2 speelden in het “voorprogramma” tegen HKV/Ons Eibernest 2, wat in de voorgaande wedstrijden 
nog geen punt had weten te behalen. VALTO 2 wil graag bovenin mee doen om de prijzen en zou dus alles 
in het werk stellen om te zorgen dat na deze speelronden HKV nog steeds op nul zou staan. Onder leiding 
van scheidsrechter Van den Beukel begonnen we aan de wedstrijd. Hoewel de eerste aanvallen wat 
rommelig verliepen, wist VALTO toch na ruim vijf minuten een 3-0 voorsprong te nemen door treffers van 
Thijs en Pieter. Hierna was het lang wachten op het  volgende Lierse doelpunt, maar gelukkig schoot de 
Haagse tegenstander ook niet erg scherp. Zij wisten in deze doelpuntloze periode van VALTO van ruim tien 
minuten wel de aansluiting te krijgen met de 3-2 tussenstand halverwege de eerste helft. Het was Ron die de 
ban doorbrak, maar de Eibers wisten weer snel de aansluiting te herstellen. De laatste tien minuten tot de 
rust was VALTO echter weer beter bij de les en wist met vijf doelpunten op rij van Pieter, Lisanne (2x) en 
Martijn (2x) de ruststand op 9-3 te zetten.  
VALTO kwam erg scherp uit de kleedkamer, waardoor de wedstrijd eigenlijk binnen tien minuten wel 
gespeeld was. Door de vijf doelpunten van Ron (2x), Thijs, Nikki en Pieter stond er een 14-3 tussenstand op 
het bord en liet de tegenstander hun koppies al hangen. Pas ruim tien minuten na de thee wisten de Eibers 
hun vierde doelpunt van de wedstrijd te scoren. VALTO 2 had echter geen kind aan de reserves van HKV en 
wist met weer vier doelpunten op rij de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Met nog iets meer dan tien 
minuten op de klok liet VALTO 2 de touwtjes een beetje vieren en zouden de gasten nog vier maal tot 
scoren komen. Thijs en Ron wisten echter ook beiden nog tweemaal de korf te vinden, dus kleiner werd het 
verschil niet. Het eindsignaal klonk bij 22-8, waarmee, zonder zelf groots te spelen, de volgende overwinning 
aan de zegekar gebonden kan worden. Uit Hardinxveld/Giessendam kwam een verrassende uitslag die wel 
gunstig is voor VALTO 2. Daar ging VEO 2 onderuit tegen Vriendenschaar 2, waardoor VALTO 2 nu naast 
VEO 2, met één puntje achterstand, op de tweede plaats staat achter Reflex 2.  Volgende week is er weer 
een kraker voor ons tweede in Kamerik. Zij treffen daar in SDO/ Blij werkt 2 een oude bekende van vorig 
zaalseizoen, waar toen nog van werd verloren. Een mooie kans om revanche te nemen met hopelijk veel 
Lierse supporters op de tribune.  
Voor VALTO 1 stond vanavond een ware degradatie kraker op het programma tegen het vlaggenschip van 
HKV. Bij winst kon een gaatje geslagen worden naar de degradatie plaats, maar bij verlies zouden de Eibers 
over VALTO heengaan in de poule. Onder leiding van het arbitrale duo Laban en Roeleven, die vanavond 
geen sterke wedstrijd floten, ging de wedstrijd van start. De openingstreffer lag al binnen een minuut door de 
korf, waarmee Zané onze eerste voorsprong op het bord zette. Niet veel later was daar echter ook de 
gelijkmaker en werd er van vak gewisseld. Nu was het Thom die vanaf de strafworpstip ons op voorsprong 
zette, maar weer wisten de gasten de gelijkmaker te scoren. Het was in deze eerste vijf minuten al wel 
duidelijk dat VALTO het vanavond niet cadeau zou krijgen. VALTO werd wel héél strak verdedigd, met 
constant tegenstanders die op de handen tikten en bij het voor verdedigen hun tegenstander regelmatig 
omhelsden, zodat het onmogelijk was een bal te spelen of aan te nemen. Toch wist VALTO via de 
doelpunten van Mees en Zané een gaatje van twee te slaan, maar VALTO verzuimde om verdedigend ook 
veel druk te geven. Met deze ruimte wisten de gasten wel raad, waardoor het niet veel later weer gelijk was 
bij 4-4. Halverwege de eerste helft wist VALTO het veld overwicht dan wel uit de drukken in doelpunten. Met 
twee treffers van Mees en het doelpunt van Bart was daar het eerste gaatje van drie verschil bij 7-4, maar 
VALTO zou dit niet weten vast te houden. Met nog iets minder dan tien minuten tot de rust was daar weer de 
gelijkmaker bij 8-8 en begon de wedstrijd weer opnieuw. VALTO zou echter aan de goede kant van de 
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scoren blijven en wist gelijk weer een marge van twee te maken door de treffers van Zané en Mees. De 
gasten bleven echter nog even aan het elastiek hangen en scoorden tot de 12-11 steeds mee. Toen zorgden 
Romee, Mees en Nikki (H) voor een 15-11 tussenstand en leek VALTO twee minuten voor de rust een gaatje 
te slaan. VALTO bleef tot de rust de bovenliggende partij en wist met de doelpunten van Thom en Zané de 
ruststand op 17-12 te zetten. Een prima wedstrijd tot zo ver van ons vlaggenschip, al was men op de tribune 
wel kritisch. De verdediging moest beter als men de wedstrijd ook daadwerkelijk over de streep wilde 
trekken. Er werden te veel kansen weggegeven waarbij de gasten op twee benen konden aanleggen. De 17 
gemaakte doelpunten waren prima, maar de 12 tegen hadden er minder moeten zijn.  
Dat de gasten zich nog niet gewonnen gaven werd in de eerste minuut na de thee pijnlijk duidelijk. Zij 
kwamen scherp uit de kleedkamer en wisten binnen een minuut tweemaal te scoren. Bart en Mees zorgden 
in het vervolg dat het verschil steeds hersteld werd naar vier, maar de Eibers deden er een schepje bovenop 
om de aanvallen van VALTO verder te ontregelen. Ook aanvallend schuwden zij het nodige duw en trekwerk 
niet, waarin het arbitrale duo nog steeds geen overtredingen zag. Ook de vliegende rebound van de Haagse 
heer, waarbij zich bovenop de VALTO dames stortte, werd niet bestraft. Deze acties zouden dit seizoen 
volgens de KNKV juist bestraft moeten worden, daar dit te veel gevaar voor ander spelers oplevert. Nadat 
we Nikki uitgegraven hadden mocht HKV wonderwel gewoon het spel hervatten en kreeg notabene van de 
scheidsrechter nog een onterechte nieuwe schotklok toe.  Deze arbitrale dwalingen kregen hun uitwerking 
op ons vlaggenschip, wat zich meer en meer met de arbitrage ging bezig houden en in plaats van eerst voor 
de bal te gaan. Voor de Eibers was dit koren op de molen, want aan alles was te zien dat VALTO het hoofd 
verloor en geen goede aanvallen meer neer zette. Dit resulteerde er in dat de gasten na achttien minuten in 
de tweede helft het gat weer gedicht hadden bij 21-21. VALTO was intussen zelf hun grootste tegenstander 
geworden en daar profiteerden de gasten optimaal van. Bij 21-22 kwamen zij voor het eerst op voorsprong 
en hield het VALTO publiek hun adem in. Waar was de rust in de ploeg gebleven, die men in het eerste 
bedrijf wel behield. Iedereen vroeg zich af waarom ons vlaggenschip zich zo de kaas van het brood liet eten. 
Maaike zette ons met nog vijf minuten te gaan weer op gelijke hoogte door er 22-22 van te maken. De Eibers 
hadden echter bloed geroken en gooiden nu alle remmen los om te proberen hun eerste overwinning binnen 
te harken. Binnen een minuut wisten zij tweemaal de korf te vinden en leek de wedstrijd VALTO door de 
vingers te glippen. Thom wist zich echter vrij te spelen van zijn tegenstander en maakte weer snel de 
aansluitingstreffer. Een aantal aanvallen later, waarin ons bij een doorbraak van Maaike een 100 % 
strafworp door de neus geboord werd, gingen de gasten wel erg in de fout om ons van het scoren af te 
houden en kregen we zowaar wel een strafworp mee. Thom hield gelukkig zijn hoofd erbij en deed wat er 
van hem verwacht werd en de gelijkmaker te maken. Nog minder dan twee minuten om de wedstrijd terug te 
kantelen voor VALTO, maar het omgekeerde gebeurde. Bij de volgende Eiber aanval kreeg wederom een 
Haagse heer te veel ruimte en kon op twee beentje de zijn ploeg weer op voorsprong zetten. VALTO moest 
dus opnieuw in de achtervolging, waarbij de HKV verdediging alle registers open trok om de bal te 
onderscheppen. Niets werd bestraft, maar gelukkig wist Mees onder deze hoge druk toch nog een bal door 
de korf te prikken en de eindstand op 25-25 te zetten. Na een prima eerste helft heeft VALTO zich in het 
tweede deel de kaas van het brood laten eten en vooral tegen zichzelf gekorfbald. Vandaar de titel van het 
verloren punt, want na zeventien treffers in het eerste bedrijf ga je niet uit van zo’n resultaat. Hoewel het 
arbitrale duo niet bepaald in ons voordeel was, zul je toch hiermee moeten handelen en zorgen dat je de 
ballen er zelf in gooit. Gelukkig deed KV Vriendenschaar wat ik van heb verwachtte door VEO te verslaan. 
Hierdoor blijven we nog op de veilige zesde plaats staan, maar helaas is het verschil nog steeds slechts één 
puntje met plaats zeven. VALTO zal dus in de komende wedstrijden voor een stunt moeten gaan, want het 
programma liegt er de komende weken niet om. Volgende week wacht koploper KVS, wat vandaag wist te 
winnen van Swift (M), in de lastige sporthal “de Blinkerd” in Scheveningen. In de week daarna volgt nog de, 
verrassende, nummer twee Sporting Trigon, waarna de returns beginnen in Zeeland tegen Swift. Te hopen is 
dat de tweede helft van vandaag een incident is en dat de ploeg er lering uit trekt om in de volgende 
wedstrijden te laten zien waartoe zij werkelijk in staat zijn. Ik hoop dan ook dat het publiek de ploeg niet laat 
zakken en hen blijft steunen bij de komende wedstrijden.  
We zien elkaar, Arno van Leeuwen. 
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Valto 4 viert eerste overwinning 
 

 
 
 
Valto C3 – Phoenix C2 
 Zaterdag speelde Valto C3 tegen Phoenix C2. 
Er werd al vrij snel gescoord en al snel stond Valto met 1-3 achter. 
Met de rust 4-3 voor Valto. 
Na de rust ging het bij Valto niet meer goed en kwam al snel de achterstand. 
Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd ging Valto weer goed en werden er nog 2 gescoord. 
Uiteindelijk verloor Valto met 7-10 van Phoenix. 
  
Groetjes van Daan 
 
Valto D2- NIO D2  
De eerste wedstrijd van het jaar 2020 is op zaterdag 11 januari, lekker thuis in de sporthal, ondanks dat er 
wel drie kinderen geblesseerd langs de kant zitten heeft het team er ontzettend veel zin in. De laatste 
wedstrijd is alweer veel te lang geleden. Al snel in de wedstrijd wordt er door Valto een  doelpunt gemaakt en 
vlot volgen er meer, na 12 minuten staat het al 5-0 voor Valto dat beloofd wat voor de rest van de wedstrijd. 
Alle kinderen zijn enthousiast en de bal wordt lekker vlot rondgespeeld, er worden zelfs persoonlijke records 
verbroken! Valto gaat de rust in met een 10-0 voorsprong. 
Ook na de rust lijkt het soms wel het schottoernooi en wordt er volop gescoord door Valto. Alle Valto spelers 
maken minimaal twee doelpunten. Valto wint met een dikke 25-0 overwinning. Tim en Mirthe bedankt voor 
het invallen. 
 Goed gedaan Valto. 
Groetjes, Marianne en Ben 
 
Valto E1 – Nieuwekerk E3 
 Na een aantal weken rust starten we de dag vol energie. 
veel balen gingen der in, 
Er was ook en goede aanval en verdediging. 
We gingen er 100 % voor. 
We kregen zelfs een stip mee die er ook in ging. 
We gaven maar niet op en jawel 17-3 gewonnen. 
  
Goed gedaan allemaal! 
Doei knappe sporters uit de E1 
Sportieve groetjes Luna Kester 
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Valto F2 
Zaterdagmorgen 8:15 uur. We staan klaar om te vertrekken richting Rijswijk. De wedstrijd van de F2 was 
tegen Refleks F1. Yente was er niet bij maar gelukkig kwam Tom ons versterken! De coaches Fleur en Lisa 
waren afwezig maar de ouders namen het stokje over. 
 
Eerst nog lekker even wat geoefend en we gingen van start. Het ging op zich lekker. De bal was veel bij 
Refleks maar we waren goed aan het verdedigen. Na 20 minuten spelen en wij de grote rust in gingen stond 
het pas 3-1 voor reflex. De 10 minuten erna was het elke keer dat er een superspeler in moest van Valto en 
er redelijk snel werd gescoord door Valto en de superspeler er weer uit moest. 
 
De laatste 10 minuten waren begonnen en de vermoeidheid begon toch wel wat te komen. Daar profiteerde 
refleks van en konden een paar keer vrij lopen en scoren. 
Eindstand werd 9-5 voor Refleks.  
 
Tevens complimenten gegeven aan de scheidsrechter van deze wedstrijd. Hij nam de tijd voor deze kids om 
ze goed uit te leggen als er iets niet helemaal goed ging. 
 
Al met al gingen de kids met een glimlach naar huis na een leuke wedstrijd! 
 
Groetjes Marjan en 
Lynn 
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