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VALTO international
Je zou bij de titel natuurlijk kunnen denken aan onze bordsponsor en naamgenoot VALTO, specialist in
natuurlijke gewasbescherming voor de nationale én internationale tuinbouw, maar daar gaat dit niet over.
Ook niet over VALTO, het gehucht in Finland, dat ergens op de route van Helsinki naar Tampere ligt. Nee,
ook niet over alle mensen die VALTO heten, vooral in Finland, maar ook onze vaste Facebook volger en
naamgenoot uit Brazilië (dacht ik).
Nee, dit gaat over een clubje Valto-leden die zich in een gelegenheidsformatie hebben gemeld in Edinburgh,
Schotland. Daar vond afgelopen weekend het Edinburgh International Korfball Tournament plaats. Naar wat
ik begrijp hebben ze daar een prima tijd gehad en mooie wedstrijden gespeeld. In de ridderlijke ambiance
was het volgens mij goed toeven. En zo hoort het ook. Met uiteindelijk een vijfde plek, kunnen ze deze
maandag gerust afreizen naar het vertrouwde Nederland.
Het mooie van zulke toernooien is niet alleen de leuke tijd met medekorfballers uit Nederland, maar dus ook
uit andere landen. Je leert elkaar kennen en het zet korfbal internationaal ook weer wat meer op de kaart.
Eigenlijk zouden er veel meer van dit soort toernooien moeten komen, want in de sportwereld heeft onze
sport nog best een lange weg te gaan. Een weg die als het aan het KNKV ligt, naar de Olympische Spelen
leidt. Dat is namelijk één van de doelen en hoe intiem, klein, onbekend en onbemind korfbal ook mag zijn in
Nederland, maar zeker daar buiten … ik kan me er wel in vinden. Het is zeker wennen en verandering is
altijd lastig. Maar het zou wel gaaf zijn. Het zou namelijk ook betekenen dat de tegenstand vergroot wordt,
omdat Nederland nu gewoon nog té dominant is. Het zou internationale wedstrijden veel leuker maken om
naar te kijken. En helden die er nu zeker zijn, zullen dan meer gaan leven bij de kleine korfballers. Je ziet dat
bijvoorbeeld nu bij handbal.
Maar, zoals gezegd. We zullen stap voor stap die weg moeten bewandelen. Misschien eens wat vaker
meedoen aan een internationaal toernooi. Of er zelf eentje organiseren. Ik zit nu misschien wat hardop te
denken, maar in mijn beleving is niets onhaalbaar. En wie wil er nu geen international zijn, al is het maar
voor een weekend.
Fijne week!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma 28 januari 2017

Opstellingen 28 januari 2017
Valto 1 aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
Valto 2 aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
Valto 3 vertrek: 15:40
Dames: Joyce, Romy B, Rosalie, Mariska, w.a.
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Heren: Michael, Twan, Thomas, Derk, Steven
Valto 4 aanwezig: 14:15
Dames: Denise, Laura M, Antoinette, Ellen R, Laura H, Mirjam
Heren: Rob, Kees, Niels K, Roland, Ruben L
Valto 5 aanwezig: 15:20
Dames: Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
Heren: Marco, Hans, Dennis, V6, V6
Valto 6 aanwezig: 18:00
Dames: Inge, Ryanne, Lysanne, Nannen
Heren: Jesper, Laurens E, Daniel V, Bart V, w.a.
Valto 7 aanwezig: 15:45
Dames: Petra, Ria, Linda, Marije, w.a.
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Wouter
Valto 8 aanwezig: 16:55
Dames: Jolanda, Fiona, Marleen, Rosanne, w.a.
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco

Uitslagen

Nabeschouwingen
De gehele Valto selectie kon dit weekend gelukkig op de fiets naar de sporthal, want de wedstrijden tegen
DES thuis stonden op het programma. Valto 1 speelde de vorige wedstrijd gelijk in een kolkende
Hoornbloem, maar deze wedstrijd zou anders gaan. Met een voorsprong van 12-4(!) kon de kleedkamer
opgezocht worden. Helaas kwam het 1e niet goed uit de startblokken de 2e helft en werd DES scherp in de
afronding, maar de punten bleven aan Lierse zijde: 21-19 winst.
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Valto 2 pakte vorige week hele belangrijke punten tegen Swift (M) 2 en komt zo een stukje dichter bij
veiligheid in de reserve 1e klasse. Dit weekend stond DES 2 op het programma, waar vorige keer tegen
gewonnen werd door het 2e. In een echte vechtwedstrijd met veel onderlinge duels kon het 2e aan het einde
van de wedstrijd de winst veiligstellen: 14-10.
Valto 3 speelde vorige weken tegen de buren van ONDO en dit weekend kwamen de gasten uit Maasland
op bezoek. Een wedstrijd die in de 1e helft al beslist bleek kreeg in de 2e helft nog een positief staartje
omdat het 3e terug leek te komen, maar het bleek niet genoeg: 13-19 verlies.
Valto 4 zou vorige week spelen tegen HKV, deze wedstrijd werd gecanceld dus besloten sommige spelers
de conditie op peil te houden door te gaan squashen. Dit weekend wel weer korfbal en zelfs tegen Fortuna /
Delta Logistiek. Voor de wedstrijd konden ze nog genieten van Fortuna - TOP (S) en dat heeft ongetwijfeld
geïnspireerd want er werd met maar liefst 7-22 gewonnen.
Valto 5 won vorige week tegen Avanti en dit keer kwam Weidevogels op bezoek. In een wedstrijd met een
stuk minder doelpunten dan vorige week bleek de tegenstander net te sterk, er werd met 11-9 verloren.
Valto 6 was deze week vrij maar zette zich vrijwillig in door een scheidsrechter en 5 heren te leveren voor de
wedstrijd van Valto 7.
Valto 7 mocht koploper Dijkvogels ontvangen in de Vreeloo hal en de gehele 1e helft leek Valto op weg naar
een kleine stunt. Zelfs aan het begin van de 2e helft stond Valto nog ver voor, maar langzaam aan kroop
Dijkvogels terug naar 2 punten voorsprong. Dit hielden ze vast en uiteindelijk werd het 11-13 voor Dijkvogels,
waarbij het er lang niet naar uitzag dat de punten uit De Lier zouden vertrekken.
Valto 8 rolde vorige week Madjoe nog op en dit weekend konden ze voor de middernacht wedstrijd
vertrekken naar GKV. In een wedstrijd die tot aan het einde gelijk op ging en GKV nog een aantal keer
wisselde bleek de ‘Kracht van Acht’ toch echt te sterk, 16-17 winst!
A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Weidevogels A1. Weidevogels wist nog geen punten te behalen in deze
competitie en VALTO draait bovenin mee, dus dit moest geen moeilijke opgave worden. Dat werd het ook
niet echt, maar vanaf het begin was wel duidelijk dat Weidevogels de punten niet zomaar cadeau zou doen.
Het werd uiteindelijk een 16-25 overwinning. Romee heeft ook aan deze overwinning bijgedragen, want zij
maakte weer haar eerste minuten in de A1, na haar operatie en herstel, en bekroonde dat met een doelpunt.
De komende twee weken staan er belangrijke wedstrijden voor de A1 op het programma, want dan wordt er
tegen de medekoplopers gespeeld. A.s. zaterdag staat eerst de thuiswedstrijd tegen HKV A1 op het
programma. Uit werd deze wedstrijd in de laatste minuut in het voordeel van VALTO beslist: 22-23.
VALTO A2 speelde uit tegen DKC A2. Thuis werd er met 23-7 van deze ploeg gewonnen. Ook dit keer was
DKC geen partij voor VALTO, maar het verschil werd pas echt in de tweede helft gemaakt. Eindstand: 6-16.
De A2 heeft daarmee nog altijd een ongeslagen status in de poule met 10 punten uit 5 wedstrijden. De
nummer twee is Avanti A5, die na 5 wedstrijden 8 punten heeft, en dat is een tegenstander waar nog niet
eerder tegen gespeeld is. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen ONDO A4 op het programma. Thuis werd
er met 12-5 van deze ploeg gewonnen.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Maassluis B1. De thuiswedstrijd werd al na 5 minuten gestaakt vanwege een
blessure bij VALTO, dus dit was de eerste keer dat beide ploegen in de zaal tegen elkaar speelden. Op het
veld werd er al wel tegen elkaar gespeeld en toen wist VALTO twee keer te winnen: 16-9 en 11-14. De B1
begon goed aan de wedstrijd en kwam 1-4 voor, maar daarna nam Maassluis het initiatief over en liep uit
naar een 7-4 voorsprong en met rust stond het weer gelijk: 9-9. Ook in de tweede helft een gelijk opgaande
strijd, die tot het laatst spannend bleef. Invalster Noortje wist uiteindelijk de winnende voor VALTO te maken:
15-16. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen koploper ONDO B1 op het programma. Er werd al drie
keer met ruime cijfers van deze ploeg verloren, maar wie weet kan de B1 het ze dit keer toch lastig maken.
VALTO B2 speelde uit tegen DES B2. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 5-4. De B2 heeft nogal
wat last van blessures bij de dames, maar gelukkig was het ook dit keer weer gelukt om alle open plekjes in
te vullen met reserves. En ook met de invallers lukte het om een goede pot neer te zetten tegen DES en zo
werden de punten na afloop van de wedstrijd mee naar huis genomen: 7-10. A.s. zaterdag staat de
uitwedstrijd tegen Achilles B3 op het programma. Thuis werd er met 15-6 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B3 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag uit tegen Weidevogels B2. Thuis werd er gelijk gespeeld, 7-7.
Beide ploegen hebben tot nu toe ook 7 punten gehaald, al heeft VALTO daar wel een wedstrijd meer voor
nodig gehad.
C-jeugd
Valto C1 kreeg VEO C1 op bezoek. Uit werd van deze ploeg gewonnen en gezien de stand moest winst
weer mogelijk zijn. Vanaf het eerste moment wat Valto de sterkere partij. In de eerste helft probeerde VEO
nog wel aan te haken maar dat wilde niet lukken. Valto speelde hun spelletje netjes door en zette een 15-7
uitslag op het scorebord. Volgende week gaan jullie op bezoek bij Maassluis dit pas 1 verliespunt heeft.
Thuis werd met 8-15 van deze ploeg verloren.
Valto C2 was vrij. Aankomende zaterdag komt KVS op bezoek. Zij draaien onderin mee en Valto staat nog
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steeds ongeslagen aan kop. De uitwedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen dus ook deze keer rekenen we
op volledige winst.
Valto C3 speelde thuis tegen GKV C3. Ook hier was vanaf minuut 1 duidelijk dat Valto de sterkere ploeg
was. Er werd goed gespeeld, goed gelopen en slimme ballen gegooid. Hierdoor kwamen er mooie kansen
wat resulteerde in 15 doelpunten. GVK wist er 6 te maken: 15-6. Komende zaterdag gaan jullie naar Avanti.
Thuis werd er wel gewonnen maar hadden jullie wel moeite met de lengte van deze ploeg. Zaterdag het
beste beentje voor om de punten mee naar De Lier te kunnen nemen.
Valto C4 was vrij. Komende zaterdag komt Pernix op bezoek. Uit werd hier ruim van gewonnen. Hopelijk
gaat dit zaterdag ook weer lukken.
D-jeugd
Valto D1 haalde afgelopen zaterdag de eerste punten in deze competitie tegen de nummer drie uit de poule:
Refleks D1. Er werd een goede wedstrijd neergezet die resulteerde in een 6-10 overwinning. Zaterdag komt
Fortuna D2 op bezoek. De uitwedstrijd werd nipt verloren met 9-8. Hier liggen dus zeker kansen.
Valto D2 speelde pas laat in de middag tegen ONDO D1, de koploper uit de poule. Valto had het lastig
tegen dit team maar wist toch netjes 7 doelpunten te maken. De uitslag was 16-7. Komende zaterdag spelen
jullie tegen DES D1 waar thuis nog ruim van gewonnen werd.
Valto D3 was vrij. Komende zaterdag komt ONDO bij jullie op bezoek. De uitwedstrijd werd vroegtijdig
afgefloten omdat er een dame van ONDO geblesseerd in het veld lag. Er werd toen 0-3 gewonnen.
Valto D4 was ook vrij. Komende zaterdag gaan jullie naar Pijnacker om tegen Avanti D6 te spelen. Thuis
werd hier nog netjes met 9-6 van gewonnen en gezien de stand moet winst ook mogelijk zijn.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Tempo E2. De E1 speelde weer een erg goede wedstrijd en
was een maatje te groot voor Tempo. Er werd gewonnen met 21-4. Super gedaan! Door deze overwinnen
staan jullie nog steeds eerste in jullie poule. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E2 doet het erg goed in de nieuwe poule, want er werd afgelopen zaterdag wederom gewonnen.
Jullie hebben een super goede wedstrijd gespeeld en daardoor met 15-1 gewonnen van VZOD. Aanstaande
zaterdag spelen jullie uit tegen Fluks! Succes!
VALTO E3 moest afgelopen zaterdag tegen ONDO E3. Jullie hebben een poule met moeilijke
tegenstanders, maar jullie hebben weer geknokt tot de laatste minuut en gewonnen!! Super goed gedaan!
De eindstand was 10-7. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E4 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag mogen jullie gelukkig weer een wedstrijd
spelen! Jullie spelen thuis tegen Fortuna. Zet ‘m op!!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Er werd een erg goede wedstrijd gespeeld met veel
mooie doelpunten! De eindstand was daarom ook in ons voordeel: 14-4. Super goed gedaan! Aanstaande
zaterdag spelen jullie tegen Weidevogels E2. Succes!
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen HKV E2. HKV is een erg lastige tegenstander. Jullie hebben
goed jullie best gedaan, maar wisten helaas niet te winnen. De eindstand was 3-11 voor HKV. Hopelijk
weten jullie aanstaande zaterdag weer te winnen. Dan spelen jullie thuis tegen ONDO. Zet ‘m op!
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen VEO F1. Succes!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior F2. Jullie hebben erg goed jullie best gedaan, maar
het was een lastige wedstrijd. Excelsior scoorde erg makkelijk. De eindstand was daarom ook 4-15 voor de
tegenstander. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Futura. Succes!

SCHOENEN KWIJT!
Afgelopen zaterdag zijn na mijn wedstrijd mijn schoenen verdwenen uit kleedkamer 2 van Vreeloo!
Het zijn blauwe klittenband schoenen van het merk NIKE. Het logo van Nike is groen, maat 35.
Ik wil ze heel graag terug! Dus wie heeft ze gezien of gevonden?
groetjes Milan Vermeer uit de E6 ( tel. 06 13290659)
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Nieuws van de Technische Commissie
Het was weer zo’n weekend. Veel overwinningen in onze breedtesport!
Valto 1 en 2 behaalden de punten (waar we eigenlijk ook op gerekend
hadden) maar ook A1, B1, C1, D1 wisten te winnen. Valto 3 had het moeilijk tegen de ervaren rotten van
ODO. Valto 4 haalde uit en Valto 5 wist helaas niet te winnen.

Enquête
Komende week ontvangen jullie allemaal weer een enquête. Vul deze even in zodat wij weten hoe jij er in
staat en waar wij kunnen verbeteren. En natuurlijk willen we weten of je volgend jaar weer komt korfballen bij
de leukste club van het Westland!

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

24 januari

Trainer uit V4

Frank Poot

31 janauri

Martin vd Wel

Bart Versteegen

7 februari

Michael Dissel

Johan vd Meer

14 februari

Trainer uit V4

Frank Poot

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Michael Dissel

Johan vd Meer

7 maart

Herhaling berichten:
Geen.
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een paar wedstrijden
van Valto A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen
dit de teams uit de D/E/F/Kangaroes zijn!
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1/A1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1/A1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto1/A1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van Valto 1/A1 zal er een
speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om Valto
1/A1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt worden om
Valto 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach
van het team van de week zal hierin ondersteunen!
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 en sommige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze taartverloting
zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal
elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de loten voor de
taart verkopen.
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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 met de t-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig door
te geven aan hun team van de week.
e
DATUM
Wedstrijd
TEAM vd Speler 1 of Filmen
Omroepers
week
A1
van Valto
1 en 2
04/02/17
Valto 1 – Excelsior (D) 1
D1
Kevin
B2
Lisanne
en
(Wouter)
Esmee
11/02/17
Valto A1- Meervogels A1
KangaLisanne
Vera L/ JP
roes
11/03/17
Valto 1 – Ijsselvogels 1
C?
Judith
B1
Simon en Rick
(Sheila)
Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels

SION en vakantiebaantje
Beste Valto-jeugd,
We zijn momenteel in gesprek met orchideeën kwekerij SION. Mogelijk wil SION iets gaan betekenen voor
onze B of A jeugd.
Wellicht bieden ze jullie ook een mooie vakantiebaan?
We horen het graag als
je gehoor geeft aan de
oproep!
Namens de
Sponsorcommissie,
Vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
Michiel@ckv-valto.nl
Sponsors@ckv-valto.nl
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl
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Speciale aanbieding !!!!!!
VALTO trainingsweekend 10 dagen nog € 85,-.
De aanmeldingen stromen binnen !
Dus zorg dat je ook bij bent en profiteert nog van de speciale korting .
Dus geef je op ,maak effe € 85,- over op NL RABO 0340.4482.96. T.a.v. Ckv
VALTO
inzake AC en meld je team
erbij .
Want vol = vol en in februari wordt de prijs
duurder .
Groetjes , Trainingsweekend comité.
Agenda
10 maart 2017
10 juni 2017

Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

Wedstrijdverslagen
Valto F2
Vandaag speelde Valto f2 tegen Excelsior f2.
Het was een leuke spannende wedstrijd, je merkte dat het team
van f2 er zin in had.
Ze waren actief bezig, 1ste kwart van de wedstrijd stond het 33, rust met 4-8, 3de kwart met 4-10, en uiteindelijk helaas
verloren ze met 4-15. Het was een sportieve wedstrijd .
Vriendelijke groet Fam. Doorduin

VALTO krijgt het niet cadeau van DES.
Sponsor: Martin Stolze B.V..
Nadat de Lierse selectie vorige week maar een half feestje kon vdieren in de bus naar huis vanuit het verre
Middelburg, was het deze week zaak om scherp aan de wedstrijden te beginnen. Het is namelijk erg dringen
e
in de middenmoot van de 1 klasse E dit jaar. Na de overwinningen van vanavond stijgen VALTO 1&2
beiden een plaatsje in de lijst, maar het vlaggenschip zal nog flink aan de bak moeten met DES en Sparta
met maar twee punten minder. Vooral de tegenstander van volgende week zal punten afhandig gemaakt
moeten worden, want zij hebben ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld.
De wedstrijd in de Hoornbloem was voor VALTO 2 destijds een makkie. De reserves van DES werden toen
met 13-21 aan de kant gezet. Dit ging vanavond een stuk minder makkelijk. DES had voor de zekerheid ook
e
wat oud 1 spelers terug gehaald in een poging om DES 2 aan de broodnodige punten te helpen. Als rode
lantaarndrager zouden zij bij winst weer aansluiting krijgen. Aan VALTO 2 dus de taak om vanaf het begin
het initiatief te pakken en zich niet te laten op jagen. Er werden pittige duels uitgevochten, maar VALTO wist
toch na een 6-4 tussenstand vlak voor rust uit te lopen naar 8-5 met nog minder dan drie minuten op de klok.
De gasten wisten helaas het gat in de resterende tijd tot de rust weer de aansluiting te krijgen en werden de
kleedkamers opgezocht bij 8-7.
Chris moest zijn spelers dus wel flink op scherp zetten voor het begin van het tweede deel om te voorkomen
dat DES op gelijke hoogte zou komen. Ik kan niet anders zeggen dat hij dit goed gedaan heeft. Er werd heel
veel druk gegeven op de DES aanvallen, waardoor zij bijna een kwartier lang de korf niet wisten te vinden.
Aan VALTO zijde waren de doelpunten ook schaars, maar we wisten wel weer een marge van drie op het
bord te zetten met de 10-7 van Mandy. De gasten hadden echter bloed geroken en wisten nog niet van
opgeven. Er werd nog meer vers bloed binnen de lijnen gebracht en wisten zij met twee doelpunten op rij
weer de aansluiting te krijgen bij 10-9. Gelukkig wist ook Pieter de korf weer te vinden en zorgde weer voor
wat lucht. Lang duurde dit echter niet voor de aansluiting weer daar was en gingen we weer een spannende
slotfase tegemoet. Met nog een minuut of zeven te spelen kreeg VALTO een allang verdiende strafworp mee
die door Ron koelbloedig werd afgemaakt. Het slotoffensief werd vakkundig afgeslagen door de VALTO
verdediging. Zij wisten zonder overtredingen alle aanvallen af te slaan, waardoor het andere vak zeven
minuten lang de tijd had om de overwinning binnen te hengelen. Met nog minder dan twee minuten op de
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klok gooide Lisanne de wedstrijd in het slot door er 13-10 van de maken en was de weerstand van DES
gebroken. Als kers op de taart schoot Lisanne in de slotfase ook nog de 14-10 op het bord, waarna er door
de scheidsrechter al snel een eind aan dit pittige duel gemaakt werd. Met deze overwinning stijgt VALTO
twee een plaatsje in de competitie, maar zal zeker nog niet kunnen rusten om uit de gevaren zone te komen.
Het zou dus mooi zijn als er volgende week in Nijkerk, net als in de thuiswedstrijd, gewonnen wordt van
Sparta 2.
Het vlaggenschip had weer het goede voorbeeld gehad en aan hen nu de taak om scherp aan de wedstrijd
te beginnen. Vorige week tegen Swift werd, achteraf gezien, in het begin van de wedstrijd niet scherp
genoeg verdedigd, waardoor de thuisploeg een voorsprong kon nemen. VALTO 1 liep in Middelburg eigenlijk
de hele wedstrijd achter de feiten aan. Toch waren ze aan het eind weer heel dicht bij de gelijkmaker, maar
het mocht niet zo zijn. Vandaag dus maar wel scherp beginnen in deze derby tegen DES 1, waar tegen we
in de Hoornbloem toch wel een beetje onder ons kunnen speelden en tot een punten deling kwamen. Dit
moest vandaag dus beter. Onder leiding van scheidsrechter van Onstwedder ging de wedstrijd van start.
VALTO 1 was zich bewust van het feit dat DES vorige week verrassend had gewonnen van titelkandidaat
Vriendenschaar. Niet dat zij door hoogstaand korfbal deze overwinning binnen haalden, maar daar kunnen
ze ons in Hardinxveld vast over bij praten. Om een herhaling van de vorige wedstrijd te voorkomen ging
VALTO in hoog tempo van start en had Naomi al snel de openingstreffer door de korf liggen. De vervolg
treffer bleef echter uit. De verdediging stond als een huis en wist de bal toch vaak genoeg richting aanval te
brengen, maar kon niet voorkomen dat na acht minuten de gelijkmaker door de korf viel. VALTO zou de
volgende tien minuten de basis leggen voor de overwinning door bij DES weg te lopen naar een 9-1
tussenstand. De laatste tien minuten tot de rust zouden beide ploegen om en om scoren waardoor de
ruststand op 12-5 uitkwam.
De laatste treffer voor de rust was voor DES, dus moest VALTO proberen de eerste Delftse aanval af te
slaan en zelf een psychologische tik uit te delen door zelf als eerste te scoren na de rust. Dit lukte niet en dit
gaf de Delftse ploeg een extra boost om er fysiek een schepje bovenop te doen en de grenzen van de
scheidsrechter te gaan opzoeken. VALTO liet zich echter niet van de wijs brengen en bleef rustig naar de
juiste kansen zoeken. De eerste vijf minuten bleef het verschil zeven, maar na de 15-8 van Bart wisten de
gasten door vier doelpunten op rij terug te komen naar 15-12. Dit was allemaal in de eerste tien minuten na
rust dus moest het keurkorps van Marrien er nog twintig minuten tegenaan om deze voorsprong te
verdedigen. VALTO toonde veerkracht en bewaarde de rust om korfballend de juiste kansen te creëren.
Judith en Naomi zorgden weer voor wat lucht door het verschil weer terug op vijf te brengen. Halverwege de
tweede helft werd er dan eindelijk eens opgetreden tegen de vele overtredingen en mocht Judith gaan staan
voor de vrije bal. Deze waren vandaag wel aan Judith besteed, want ze had een 100% scoren uit haar vrije
ballen vandaag. Nog in dezelfde minuut werd het 19-13 door weer een vrije bal van Judith, maar was er nog
steeds bijna een kwartier te gaan. DES ging dus in een alles of niets offensief het laatste kwartier helemaal
los. De wedstrijd werd grimmiger en de leidsman kon het allemaal niet meer volgen, waardoor zijn
beslissingen de gemoederen meer en meer bezig hielden. Marrien heb ik zelden zoveel langs de lijn zien
lopen om zijn ploeg tot kalmte te manen en vooral te blijven korfballen en niet de confrontatie te zoeken.
Tien minuten voor tijd wist DES terug te komen tot 19-16, maar vandaag maakten de VALTO dames het
verschil. Iris zorgde weer voor de 20-16, waarna VALTO de laatste tien minuten hebben laten zien wel
degelijk te kunnen verdedigen. Vijf minuten later was het verschil dan toch gehalveerd en werd er weer van
vak gewisseld. Met nog een minuut of vier te gaan schoot Judith het verschil weer op drie vanuit haar vierde
vrije bal. De slotfase van de wedstrijd zou de VALTO defensie sterk verdedigen en werden er lange
aanvallen gespeeld, waar helaas niet meer in gescoord werd. De overwinning kwam echter niet meer in
gevaar, want nadat DES de eindstand op het bord had geschoten bleek ook bij hen het kruit verschoten te
zijn. Door deze overwinning krijgt VALTO weer een beetje aansluiting bij de kop, hoewel het verschil met de
nummers zeven maar twee punten is. Deze plaats wordt gedeeld door drie ploegen, DES 1, Sparta 1 en
IJsselvogels1. Van deze ploegen hebben DES en Sparta echter nog wedstrijden in te halen, dus is de
wedstrijd van volgende week voor ons vlaggenschip ook gewoon een hele belangrijke waarin de punten
gepakt moeten worden. Door de afstand zal het aantal Lierse supporters echter weer niet talrijk zijn, maar
het zou mooi zijn als er toch wat aanhang achter hen aan reist om hen de steunen in de strijd.
Arno van Leeuwen.

Fortuna 5 – Valto 4
Nadat vorige week onze wedstrijd niet doorging omdat HKV geen team op de been op de kon krijgen en we
daardoor onverwacht een zaterdag vrij waren, mochten we deze week naar Delft voor de wedstrijd tegen
Fortuna.
Als voorprogramma hadden we de wedstrijd in de korfbal league tussen Fortuna en Top, nadat we dit
allemaal is bekeken hadden werd het tijd voor de echte wedstrijd van de avond die van Fortuna 5 en Valto 4.
Doordat wij maar 1 potje gewonnen hadden en 3x gelijkgespeeld was het noodzaak om deze pot wel te
winnen.
We begonnen vol goede moed aan de wedstrijd, maar het liep nog wel allemaal een beetje stroef dit
resulteerde in veel gemiste kansen en veel plaats fouten. Hierdoor ging het gelijk op tot 4-4, gelukkig ging
het aan het einde van de 1e helft iets beter draaien en liepen we uit tot 4-8 in de rust.
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In de rust weer de heerlijke mandarijnen van Patrick en een praatje en waren we klaar voor de 2e helft.
In de 2e helft draaide het gelukkig allemaal iets beter en konden we gelukkig wat meer uitlopen.
We eindigden de wedstrijd met een 7-22 eindstand en kunnen dus eindelijk weer eens de 2 punten
meenemen naar De Lier.
Petra bedankt voor het meegaan en reserve zitten en toeschouwers bedankt de aanwezigheid.
Patrick en Ellen bedankt voor de maaltijd voor de westrijd en voor de mandarijnen in de rust, het effect was
er duidelijk.
Mocht u benieuwd zijn geworden naar dit talent in Valto 4, volgende week spelen we om 15.00 thuis in de
Vreeloo tegen de nr 2 Tilburg 3. In de wedstrijd in Tilburg wisten wij in de laatste seconden nog een punt
eruit te slepen, volgende week gaan we voor de volle buit.
Gr Valto 4

Weidevogels 4 - VALTO 5
Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Weidevogels op het programma. Thuis werd in de laatste
minuut met een strafworp in ons voordeel beslist: 17-16. Nadat iedereen een parkeerplek voor de auto had
gevonden, werd er eerst naar de wedstrijd van de A1 gekeken, want die speelde voor ons tegen
Weidevogels A1. Zij gaven het goede voorbeeld door met ruime cijfers te winnen. Voor ons zou dat een
lastigere opgave worden, daar waren we ons goed bewust van. Toch verliep de eerste helft vrij soepeltjes: er
werden maar weinig doelpunten doorgelaten en wij wisten er meer te scoren dan de tegenstander, dus we
gingen rusten met een 3-7 voorsprong. Helaas volgde een dramatische tweede helft, waarin maar weinig
lukte en Weidevogels steeds dichterbij kwam en daardoor ook vleugels kreeg. Een aantal discutabele
beslissingen van de scheidsrechter hielpen daarbij niet, maar ja als je er zelf maar twee weet te scoren in de
tweede helft, dan moet je toch ook eerlijk zijn: dat is gewoon niet goed genoeg! Eindstand: 11-9. Hiermee is
de achterstand op koploper Achilles 4 punten geworden, waarbij we ook nog wel zelf een keer in actie
komen tegen Achilles. Het is dus nog niet gedaan, maar Achilles zal dus in ieder geval ook nog ergens
anders punten moeten laten liggen. En dan zijn we er nog niet, want Avanti 5 staat gelijk in punten met ons,
maar heeft een wedstrijd minder gespeeld, dus ook zij moeten nog ergens punten laten liggen, en dat zal
niet tegen ons zijn, want wij hebben al twee keer tegen hen gespeeld. Kortom: het wordt nog spannend.
A.s. zaterdag staat eerst de thuiswedstrijd tegen DES 5 op het programma. Uit werd er met 6-18 van deze
ploeg gewonnen.
Groetjes VALTO 5

De belevenissen van VALTO op het Edinburgh International Korfball Tournament
Afgelopen weekend was een voor deze gelegenheid samengesteld Valto team aanwezig op het
internationale korfbaltoernooi in Edinburgh. Hierbij beschrijven we in het kort hoe deze zagen zijn verlopen.
De eerste dag hebben we alles gewonnen, op een wedstrijd na die we gelijk hebben gespeeld. Het niveau
was aardig hoog en we moesten een aantal wedstrijden flink aan de bak. ’s Avonds was de traditionele
ceilidh en hebben we onder begeleiding van een bandje een dansje gewaagd.
De tweede dag moesten we tegen Mavericks,
die heel slim een erg sterk team
hadden opgesteld. Deze wedstrijd konden we
helaas niet naar ons toetrekken. De laatste
wedstrijden hebben we echter wel allemaal
kunnen winnen, dus we zijn op een 5e plek
geëindigd. De wedstrijd om de 5e/6e plek is
zelfs met 9-3 gewonnen (in 18 minuten
speeltijd). Kortom, een super weekend!
Meer foto’s op de website!
Groeten, namens VALTO (NL),
Marije van Dalen

Valto C1 (14-1-2017)
Afgelopen zaterdag moest Valto C1 spelen in Delfgauw tegen Avanti C1. Al in de eerste minuut was het raak
voor de tegenstander. Gelijk daarna werd het 2-0. Maar Valto kwam nog terug. Het werd erg spannend en
we waren aan elkaar
gewaagd, dus het ging erg gelijk op, totdat het net voor rust toch nog 4-5 voor Valto stond. De tweede helft
begon
en we stonden nipt voor, dus er moest nog een tandje bij. Verder in de wedstrijd werd het nog spannender;
het was 7-7,
7-8, 8-8 en toen 8-9. Wissel aan de kant van Valto; David kwam erin. Avanti scoorde de 9-9. Net in de
laatste minuten werd het nog super spannend
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omdat Avanti een strafworp meekreeg, maar Avanti miste! Vlak voordat de scheidsrechter affloot maakte
David de 9-10 en zo nam Valto de punten mee naar de Lier.
Groetjes Sanne

Valto C1 – Veo C1
Afgelopen zaterdag moesten we een wedstrijd spelen tegen Veo C1. We gingen met goed vertrouwen de
wedstrijd in want we wisten dat we boven Veo C1 stonden en dat we de vorige keer van hadden gewonnen.
We gingen er al gelijk fel tegenaan waardoor het al snel 1-0 stond. We maakten al snel een goede
voorsprong waardoor het in de rust al 9-3 stond voor Valto. Na de rust bleven we goed spelen met elkaar en
het eindresultaat liet dat ook merken want we hebben de wedstrijd gewonnen met 15-7. Volgende week
moeten we uit tegen Maasluis C1 en gaan we hopelijk weer winnen.
Groetjes Annelie Prins

Refleks D1 – Valto D1
De D1 heeft het lastig in de huidige poule. Ze moesten deze keer uit tegen Refleks waar in de thuiswedstrijd
nog van werd verloren met 10-17. Deze keer werd er door de coaches Ron en Judith een praatje gehouden
dat er fel gestart moest worden. Al snel stonden we met 2-0 achter en het publiek van Valto bleef hun team
steunen en kwamen de kanjers van de D1 weer terug. Er werd lekker fel gespeeld, de ruststand was 3-3.
Ron en Judith gaven in de rust nog tips waar dat nodig was, want ze speelden vandaag een lekkere
wedstrijd. Er werd gescoord door verschillende mensen, iedereen vocht ervoor om de eerste punten binnen
te slepen. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 6-10 gewonnen. Met dit resultaat, maar zeker met het spel wat
de D1 heeft laten zien, kunnen er nog mooie wedstrijden volgen.
Groetjes, Joke

Valto E3 - ONDO (G) E3: 10 - 7
FR: “Hoe vond je de wedstrijd?”
Speler: “Leuk, want de teams waren ongeveer even sterk. Dat maakt het echt een wedstrijd!”
[ “… boks …”].
FR: “Hoe ging het samenspel?”.
Speler: “Het samenspel ging best goed. Sommigen van ons kregen minder vaak de bal, omdat ze goed
verdedigd werden …”
Vervolgens werd het interview afgebroken, omdat er geschaatst kon en moest worden op de Brede Lee …
Flying reporter

Valto E1 - Tempo E1
Het was een prachtige schaatsochtend, maar wij verkozen de sporthal toch boven het ijs deze morgen. Want
op het programma stond de wedstrijd tegen Tempo E1. In de uitwedstrijd vonden we het nog wat lastig om
tot veel doelpunten te komen (7-13), maar vandaag moest dat toch anders kunnen. We leren iedere week
heel veel op de trainingen en dat zie je in de wedstrijden.
Vandaag begonnen we misschien wat stroef (4-1 na 10 minuten), maar daarna kwamen we op stoom. We
speelden goed rond en keken naar wie er vrij stond. Ook hebben we in deze wedstrijd een paar mooie
doorlopen laten zien. In de rust stond het 9-2 en het ging prima. Na de rust gingen we eigenlijk gewoon door
met waar we mee bezig waren. De tegenstander werd misschien ook wat moe en het ene doelpunt na het
andere ging er in. Op driekwart van de wedstrijd stond het 17-3. We vragen ons nog steeds af wat Isa
precies gegeten had, want iedere bal die zij omhoog gooide, leek er wel in te gaan. Maar gelukkig wisten alle
anderen ook te scoren en dus kon iedereen lachten. Helemaal bij het zien van de eindstand: 21-4!
Groetjes,Finne

Valto E6 – Ons Eibernest
Vandaag was iedereen er, dus we hadden 2 wissels. De 1e wissels waren Milan en Ryan. We begonnen
goed en Elise maakte de 1-0. Vlak daarna raakte Ben nog de korf. Helaas konden we de voorsprong niet
vasthouden en werd de ruststand 1-4. Justin en Elise gingen toen reserve en ging de wedstrijd redelijk gelijk
op. Ben scoorde een strafbal en Eibernest scoorde er ook 1. Roos en Ryan werden gewisseld en we
begonnen goed aan de 3e helft. Ben scoorde de 3-5. En deze helft eindigde in 3-7. Voor Ben en Milan zat
het er toen op en probeerde E6 er nog een eindsprint uit te persen. Dit lukte niet helemaal en werd de
eindstand 3-11. De tegenstanders zijn dit seizoen net even te goed voor E6, maar je ziet de ploeg wel beter
worden en de inzet is er elke week! Na de wedstrijd trakteerde Milan nog omdat hij jarig was! ‘s Avond mocht
het team nog meelopen met het 1e van Valto, omdat ze team van de week zijn. Dit vonden ze allemaal
fantastisch!
Verder wil ik nog een oproep doen voor diegene die de “Nike” schoenen van Milan heeft meegenomen uit de
kleedkamer. Als je ze per ongeluk heb meegenomen, breng ze dan even naar de balie van Vreeloo. Milan
zou hier heel blij mee zijn!
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