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Je had er gewoon bij moeten zijn
Dit stukje kan bijna een kopie zijn van die van een jaar geleden. Ook toen schreef ik over het VALTO feest,
dat de kaarten al ruim van te voren waren uitverkocht, dat iedereen er naar uit had gekeken en dat het weer
een zeer groot succes was. Dit keer kreeg Joel Borelli met band de zaal plat, gevolgd door een weergaloze
DJ Franky B. Ik denk dat ik namens alle bezoekers en heel VALTO het schuurfeest-team van GJ enorm mag
bedanken voor super avond die nog lang bij zal blijven.
Een jaar eerder schreef ik ook dat VALTO 1 wist te winnen van ODO 1 en daarmee op haar beurt de zaal
plat kreeg. Afgelopen zaterdag was het wederom een volle zaal waarbij de supporters mooie wedstrijden
voorgeschoteld kregen. Ik noem een B1 die wist te winnen en daarmee van de nul punten af is en zomaar
ineens gedeeld 5e staat! En de selectie die daarna met een ruime zege van het derde, een spannende
wedstrijd en nipte overwinning van het tweede en een mogelijk nog spannender slotstuk van het eerste dat
gelijk speelde, waar een overwinning niet had misstaan.
Ondertussen zijn er binnen onze vereniging allerlei ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is het plan voor
zonnepanelen. Hoewel er nog geen zon te zien is, is dit juist wel de tijd om de voorbereidingen te treffen. En
we gaan de goede kant op, het zou zomaar kunnen zijn dat onze panelen het eerste zonlicht van het vroege
voorjaar gaan zien, waarmee we in één klap veel geld gaan besparen en iets goeds doen voor de omgeving
waarin we dagelijks leven en sporten. Een andere ontwikkeling waar we nu al een stap moeten zetten om er
later profijt van te hebben, is de wisseling van trainer/coach van de selectie. Mocht je daar vragen bij
hebben, dan raad ik je aan het stukje van Bart te lezen, verderop in de Bijblijver.
Het zijn ontwikkelingen die onze club weer iets gaan veranderen. En verandering is goed. Ik blijf daarbij altijd
verwijzen naar Charles Darwin die ooit schreef: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest
intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.”. En let wel: de vereniging gaat fundamenteel
niet anders worden, we blijven wie we zijn, maar dan beter. Denk maar eens aan het VALTO feest, de eerste
versies jaren terug tegenover de versie die we zaterdag hebben mogen beleven. Net zo gezellig, net zo
VALTO, maar wel steeds een stukje verbeterd door de jaren heen en waar je iedere keer weer van kunt
zeggen … je had er gewoon bij moeten zijn!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 28 november 2015
19:30
16:35
20:40
14:15
16:20
17:50
16:35
13:10
15:25
13:00
15:20
15:00
13:15
11:00
14:20
12:15
11:15
13:00
12:15
11:15
10:15
12:15
12:15
10:15
13:10
11:15
11:15
10:15

12398
14712
16473
17168
17638
4387
4950
18399
5855
19742
6474
6702
21031
6775
21731
8100
8229
8046
10117
10113
11282
10360
10356
10355
10390
10354
8703
8615

Achilles 1 - VALTO 1
Albatros 2 - VALTO 2
DES 4 - VALTO 3
VALTO 5 - KCC 6
VALTO 4 - DES 5
Excelsior 5 - VALTO 6
VALTO 8 - De Meervogels 9
VALTO A1 - Groen Geel A2
VALTO A2 - ODO A2
DeetosSnel B1 - VALTO B1
VALTO B2 - Avanti B3
ONDO B4 - VALTO B3
VALTO C1 - Fortuna Logist C1
De Meervogels C3 - VALTO C3
VALTO D1 - HKV Eibernest D1
VALTO D2 - Sporting Trigon D1
VALTO D3 - ONDO D3
De Meervogels D2 - VALTO D4
VALTO E1 - Die Haghe E1
VALTO E2 - ONDO E2
VALTO E3 - Fortuna Logisti E3
VALTO E4 - Dijkvogels E2
VALTO E5 - Pernix E2
VALTO E6 - ALO E2
Weidevogels E3 - VALTO E7
VALTO E8 - Madjoe E5
VALTO F1 - Die Haghe F1
VALTO F2 - Dijkvogels F1

Ockenburgh in Den Haag
Develsteinhal in Zwijndrecht
De Hoornbloem Den Hoorn
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Buitenhof in Delft
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
DeetosSnel-hal in Dordrecht
Vreeloo-hal in De Lier
De Hoekstee Hoek v Holland
Vreeloo-hal in De Lier
De Veur in Zoetermeer
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Veur in Zoetermeer
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Rijneveen in Bleiswijk
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier

Opstellingen 28 november
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 4
Aanwezig: 15:30
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M, Kees V
VALTO 5
Aanwezig: 13:30
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther
Heren: Marco, Hans, Mark, Frans, V4
VALTO 6
Vertrekken: 16:45
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B
Heren: Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent
VALTO 8
Aanwezig: 16:00
Dames: Helma, Marleen S, Rosanne, Fiona, B2
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Sjors
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Bouke Velzen
Robin van Baalen
G. Breedveld
P. Paulus
Roeland Scholten
Martin v.d. Wel
G. Vreeswijk
Thijs Dijkstra
Kees de Feijter
Jeroen Voskamp
clubsr Refleks
De Meervogels
Hans Ridder
Mariska Geest Dam
Nia van den Berg
Esmee Binnendijk
Kirsten Prins
Romee Valstar
Laurens van Eijk
RubenHoogerbrugge
Lisanne v d Berg
Bart van Muyen
Ryanne Boeters

Uitslagen 21 november 2015
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Futura 3
Avanti 6
VALTO 7
VALTO 6
Avanti 13
Dijkvogels A2
VALTO B1
VALTO B2
Groen Geel C2
Crescendo C1
VALTO C3
TOP / Quoratio D1
VALTO D2
Avanti D3
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
VALTO E2
Refleks E2
Refleks E3
VALTO E7
TOP / Quoratio E5
VALTO F1

- Futura 1
- HKC 3
- DSO 3
- VALTO 5
- VALTO 4
- Tempo 9
- Weidevogels 5
- VALTO 8
- VALTO A2
- Die Haghe B1
- ODO B1
- VALTO C1
- VALTO C2
- Excelsior C1
- VALTO D1
- VEO D2
- VALTO D3
- HKV / Ons Eibernest D3
- KVS / Maritiem D3
- De Meervogels E1
- De Meervogels E2
- VALTO E3
- VALTO E5
- ODO E4
- VALTO E8
- Excelsior F1

24 - 24
20 - 19
22 - 12
17 - 21
9 - 13
10 - 9
12 - 11
7 - 15
11 - 5
12 - 10
6 - 11
12 - 5
5- 8
4 - 11
13 - 9
13 - 2
7- 3
12 - 4
1- 4
2- 9
4 - 16
12 - 2
12 - 4
7- 0
6- 2

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde vorige week in de laatste minuten gelijk, dus was er op gebrand deze zaterdag tegen
Futura het volle pond te halen. Helaas kon de voorsprong niet vastgehouden worden en kwam Futura in de
laatste minuut op gelijke hoogte, 24-24.
VALTO 2 verloor vorige week met grote cijfers tegen Oranje Wit, dus werd het dit weekend weer tijd om
punten te behalen. Het 2e won in een spannende wedstrijd met 20-19 van HKC.
VALTO 3 was vorige week vrij dus kon er in alle rust naar de wedstrijd tegen DSO gekeken worden. DSO
was niet voorbereid op ons VALTO 3 en zo won het derde met 22-12. In een wedstrijd waarin VALTO beter
bleek kon het winnen met 9-13.
VALTO 5 speelde deze week tegen Futura 3, waar het eerste geen 2 punten kon behalen is dit het 5e wel
gelukt. Het 5e won met 17-21 maar verliest helaas wel nieuwe speler Rens met een langdurige achilles
blessure.
VALTO 6 won vorige week tegen een verouderd Avanti en deze week zou de wedstrijd een stuk spannender
worden. In een wedstrijd waarin VALTO vele malen beter was, heeft het Weidevogels 5 te lang mee laten
draaien. Gelukkig won het 6e wel met 12-11!
VALTO 7 won haar wedstrijd vorige week met 10-12, een zwaarbevochten wedstrijd. Ook vandaag leek het
weer close te worden en dat werd het ook, het 7e won met 10-9!
VALTO 8 bleek een maatje te groot te zijn voor Avanti 13 en won met ruime cijfers, 2 punten mee naar huis
vanuit Pijnacker door een 7-15 winst.
VALTO A1 was (onverwachts) vrij. Wedstrijd is verplaatst naar 5 december.
VALTO A2 verloor vorige week haar wedstrijd tegen Futura, waarin de A2 hun aanvallende spel niet kon
laten gelden. Deze week bleek het basisspel te onstabiel en bleek koploper Dijkvogels te sterk, er werd
verloren met 11-5.
VALTO B1 speelde thuis tegen Die Haghe B1. Net als VALTO B1 had Die Haghe B1 in de zaalcompetitie
hoofdklasse ook nog geen punt behaald, dus hier lagen kansen voor de B1 op de eerste overwinning van
het seizoen. Het werd geen makkelijke wedstrijd: VALTO was zeker de betere ploeg, maar het lukte maar
niet om een voorsprong uit te bouwen en zo afstand te nemen. Het werd geen spectaculaire wedstrijd en de
gemaakte buzzer beater van VALTO werd helaas ten onrechte afgekeurd. Gelukkig bleven de, meer dan
verdiende, punten uiteindelijk in De Lier: 12-10. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen koploper Deetos B1, die
alles met ruime cijfers weet te winnen en waar buiten met maar liefst 30-9 van verloren werd. Geen
gemakkelijke opgave dus…..
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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

VALTO B2 speelde thuis tegen ODO B1. De B2 kan haar draai in de zaalcompetitie nog niet echt vinden.
Ook dit keer was de tegenstander net even een maatje te groot. De doelpunten werden net iets te makkelijk
doorgelaten, waardoor het niet echt een spannende wedstrijd werd. Uiteindelijke eindstand: 6-11. A.s.
zaterdag speelt de B2 thuis tegen Avanti B3, een ploeg die tot nu toe één punt heeft gehaald, dus wellicht
liggen hier kansen op de eerste punten?!
VALTO B3 was wederom een zaterdag vrij. A.s. zaterdag spelen ze uit tegen ONDO B4, een oude bekende
van de veldcompetitie: toen werd er één keer ruim gewonnen en één keer verloren.
e
VALTO C1 speelde uit tegen Groen Geel C2. Werd de C1 buiten nog kampioen in de 1 klasse, in de zaal
e
zitten ze in een beduidend veel sterkere 1 klasse poule. Ook dit keer was de tegenstander een maatje te
groot. Vanaf het begin liep VALTO achter de feiten aan en was het gat al snel geslagen door de
tegenstander. Hierdoor was het vertrouwen al snel weg en dan valt het niet mee om een wedstrijd te winnen.
Er werd uiteindelijk met 12-5 verloren. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen koploper Fortuna C1.
VALTO C2 speelde uit tegen Crescendo C1. Tegenstander Crescendo had de eerste wedstrijd verloren,
waar VALTO één keer gewonnen en één keer verloren had. Kansen dus op een overwinning. En de C2
voldeed aan deze verwachtingen, want het werd een 5-8 overwinning en zo gingen de punten mee naar De
Lier. De komende twee weken is de C2 vrij, zaterdag 12 december staat de thuiswedstrijd tegen KVS C2 op
het programma.
VALTO C3 speelde eindelijk haar eerste zaalwedstrijd en gelijk tegen de koploper Excelsior C1. Een ploeg
e
die niet thuis hoort in de 4 klasse. Dat deze tegenstander een maat te groot was voor onze C3 bleek al
gauw. Gedurende de wedstrijd kreeg VALTO wel wat meer grip op de tegenstander en wist daarmee de
schade enigszins beperkt te houden. Eindstand 4-11. A.s. zaterdag wellicht een tegenstander van een
gelijkwaardiger niveau: dan moet er uit gespeeld worden tegen Meervogels C3.
VALTO D1 speelde uit tegen TOP D1. Ook de D1 zit in de zaal in een sterkere hoofdklasse poule dan buiten
en dat blijkt ook wel uit de stand: buiten werd de D1 kampioen en nu staan ze ergens onderaan in de poule
met één punt. Tegen TOP werd er bij vlagen best aardig gekorfbald, maar TOP deed het net allemaal even
wat makkelijker. Eindstand: 13-9. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen HKV/OE D1.
VALTO D2 speelde thuis tegen VEO D2. VALTO was vanaf het begin de betere ploeg, maar zoals elke
week waren er veel kansen nodig om tot scoren te komen. Wel goed om te zien dat de dingen, die in de
training geoefend worden terug te zien zijn in de wedstrijd. Nu alleen nog wat scherper in de afronding.
Tegen VEO was dat gelukkig niet nodig, want het werd een ruime overwinning: 13-2. A.s. zaterdag speelt de
D2 thuis tegen Sporting Trigon D1.
VALTO D3 speelde uit tegen Avanti D3. Het wilde helaas niet zo lukken bij de D3: verdedigend was het te
slap en aanvallend werd er te weinig bewogen. Hierdoor was VALTO, tegen een ploeg waar zeker niet van
verloren had hoeven worden, kansloos. Het werd een 7-3 overwinning voor Avanti. Gauw vergeten en op
naar de volgende wedstrijd: a.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen ONDO D3, een ploeg die nog nul punten
heeft.
VALTO D4 speelde thuis tegen HKV/OE D3. De D4 had er zin, want na 8 minuten stond er al een 8-0
voorsprong op het scorebord en bij rust stond het 10-0. Dit leek een monsteroverwinning te worden, maar de
D4 verzuimde om door te zetten en schakelde juist een tandje terug. Hierdoor kwam HKV steeds meer in de
e
wedstrijd. Echt spannend werd het niet meer, daar was de voorsprong te groot voor, maar de 2 helft was
wel voor HKV. Een leerpuntje voor de volgende wedstrijden! Eindstand: 12-4. A.s. zaterdag speelt de D4 uit
tegen Meervogels D2.
VALTO D5 speelde thuis tegen KVS D3. De D5 speelde een prima wedstrijd, maar ze vergaten de kansen af
te ronden en dat is wel waar het bij korfbal om gaat. Helaas wist KVS zorgvuldiger met de kansen om te
gaan, want die wist wel een aantal keer te scoren, waardoor de D5 na afloop met lege handen stond: 1-4.
De komende twee weken is de D5 vrij en kan er hard getraind worden op het afronden van kansen! Zaterdag
12 december is de eerstvolgende wedstrijd, uit tegen koploper Achilles D2.
VALTO E1 speelde thuis tegen een iets beter behapbare tegenstander dan vorige week. Het lukte helaas
niet om er een winstpartij van te maken en werd er met 2-9 verloren. Volgende week komt Die Haghe op
bezoek die ook pas 1 wedstrijd gewonnen heeft. Misschien dat hier punten gepakt kunnen worden?
VALTO E2 speelde thuis tegen Meervogels E2 en was duidelijk te sterk voor deze tegenstander. Er werd
eenvoudig met 16-4 gewonnen. Volgende week komt ONDO op bezoek die op gelijke hoogte staat. Eens
kijken wie hier aan het kortste eind trekt!
VALTO E3 had haar dag niet tegen Refleks E2. Met een uitslag van 12-2 op het scorebord was Refleks
duidelijk de betere partij. De E3 heeft nu van alles wat gehad: winst, gelijkspel en verlies. Volgende week
komt Fortuna op bezoek.
VALTO E4 was een weekend vrij en speelt komende zaterdag thuis tegen Dijkvogels E2 wat nog geen
punten heeft gehaald.
VALTO E5 ging ook naar Refleks toe om tegen de E3 te spelen. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de E5
het lastig heeft in deze poule. Ook deze keer werd er helaas verloren. Refleks was met een uitslag van 12-4
echt een maatje te groot voor VALTO. Komende week wacht Pernix die ook pas 1 wedstrijd gewonnen
hebben.
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VALTO E6 was een weekend vrij en spelen komende zaterdag thuis tegen ALO E2. Zij hebben net als de E6
nul punten uit 2 wedstrijden dus hier moeten kansen liggen!
VALTO E7 is in 'the winning mood'. Was het op het veld nog erg lastig om elkaar te vinden, in de zaal werd
voor de 3e keer op rij gewonnen. Dit keer 7-0 van ODO. Komende zaterdag is de E7 het enige team wat
uitspeelt. Ze gaan op bezoek bij Weidevogels E3 die tot nu toe ook ongeslagen zijn. Spannend wie dit gaat
winnen!
Na winst en gelijkspel de afgelopen twee weken wilde het deze keer bij VALTO E8 niet lukken. Er werd bij
Top met 6-2 verloren. Komende zaterdag komt Madjoe op bezoek. Zij hebben nog geen punten, dus hier
moet een kans liggen om weer voor winst te gaan!
De wedstrijd van VALTO F1 is verplaatst naar maandag de 23e omdat de kinderen van Excelsior heel graag
Sinterklaas wil wilden gaan halen. Zaterdag wordt er tegen Die Haghe gespeeld die hoog in de poule staat.
VALTO F2 had een vrij weekend. Komende zaterdag spelen zij tegen Dijkvogels F1 die nog geen punten
heeft weten te halen.

Nieuws van de Technische Commissie

VALTO en Marco Swikker
Deze week kwam er nieuws naar buiten dat hier en daar wat rumoer op leverde. VALTO en Marco Swikker
gaan hun samenwerking eind van het seizoen beëindigen. Er waren direct wat speculaties over een minder
goede samenwerking, of wellicht ontevreden spelers. Ik wil graag duidelijkheid geven.
Het belangrijkste om mee te starten is dat er geen enkel hiaat zit in de samenwerking tussen TC, Marco, de
rest van de trainingsstaf en de spelers. Op inhoudelijk niveau zijn er natuurlijk zo nu en dan discussies
(logisch ook) die altijd in harmonie en met één standpunt worden afgesloten. De samenwerking is in één
woord uitstekend te noemen. Buiten dat iedereen dat gewoon kan aannemen als ik dat verklaar, is dit
afgelopen zaterdag maar weer eens bewezen in 3 mooie en/of spannende wedstrijden waarin de selectie
van VALTO maar liefst 5 van de te behalen 6 punten mee nam. Belangrijker nog: de 3 selectieteams
speelden uitstekend korfbal, onze eigen moderne invulling van dynamisch korfbal.
Waarom dan toch een relatie beëindigen die alleen maar goed te noemen is? Dat is omdat een relatie van
trainer naar vereniging per definitie een voorbijgaande relatie is. Het is geen huwelijk met als voornemen om
altijd bij elkaar te blijven. Je moet goed nadenken over het starten van een relatie, en je moet ook goed
nadenken over wanneer je die relatie weer eindigt. Want hij zal namelijk altijd eindigen.
Vorig jaar, na 3 jaar samenwerking, vonden we het nog te vroeg. Moesten er nog punten op de i gezet
worden. Zo wilden we VALTO 3 bij de selectie trekken, wilden we de grote groep overkomende jeugdspelers
e
inbedden en moest ons nieuwe korfbalspel nog beter ontwikkelen. Dit 4 jaar loopt goed. Al deze doelen zijn
behaald of gaan we nog halen. Aan het eind van dit seizoen is er een natuurlijk moment waarop we klaar zijn
voor een doorstart met een nieuwe trainer. Nu al kunnen we terugkijken op een waanzinnig succesvolle
bijdrage van Marco aan VALTO. En wie weet lukt het om dit jaar ook nog een prijs binnen te slepen.
Is het niet wat vroeg in het seizoen? Ja, dat wel. Meestal beslis je dit rond kerst en maak je plannen in
januari. Wij zijn wat vroeger en dat geeft ons meer tijd voor plannenmakerij.
Mijn dringende verzoek aan alle spelers en publiek: blijf de VALTO selectie en de staf inclusief Marco van
harte steunen. Dat doen we vanuit TC en bestuur ook. De teams met al hun inspanning verdienen dit! Er
kan dit jaar nog van allerlei moois gebeuren op sportief gebied. Daar gaan we voor!
Ondertussen gaat TC met een vertegenwoordiging van de selectie op de achtergrond op zoek naar een
nieuwe trainer. Als de tijd rijp is hoort u daarvan.
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Trainers/coaches bijeenkomst met Kees Vlietstra
De sessie met Kees Vlietstra was erg goed. Ongeveer 20 trainers waren aanwezig. Helaas toch ook nog wat
afwezigen. De uitgangspunten van korfbal leren aan jeugd zijn bepaald op Kees’ eigen sprekende wijze. De
volgende keer gaan we in de praktijk oefenen. Daar mag niemand van onze trainers ontbreken!

Tweede ronde Zuid-Holland Cup op 10 december
VALTO heeft de eerste ronde gewonnen. In een mooie ambiance ging VALTO op een mooie manier over
Vriendenschaar heen. De volgende wedstrijd is tegen Weidevogels en wordt (waarschijnlijk) gespeeld op 10
december in Bleiswijk. Let op de nieuwsberichten in de bijblijver en op de site! Vanzelfsprekend gaan we met
veel mensen mee!

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt. Deze week weer een opname van VALTO D4 !

Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Herhaling berichten
Mogelijkheid om autorijders op website te plaatsen
Het is mogelijk om het rijschema op de website te plaatsen. Hierdoor krijgen de autorijders via e-mail een
herinnering. Wil je dit als aanvoerder of coach gebruiken? Geef dan het rijschema door aan je coördinator.
Kijk voor een voorbeeld op http://ckv-valto.nl/rijders/.
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

________________ Einde TC nieuws ___________________

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
27 november 2015
Sinterklaasfeest, Kangoeroes en F-teams,
17.00 – 19.00 uur in VILLA
27 december 2015
VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA
1 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
4 maart 2016
Bowlen met de jeugd
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
2 juli 2016
VALTO EINDDAG
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VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Wedstrijdverslagen
ENERVEREND MIDDAGJE VALTO EINDIGT MET GELIJKSPEL

Sponsor: Martin Stolze B.V.

Voor het tweede weekend op rij werd er door de selectie van VALTO een thuisprogramma afgewerkt. Na het
stoppen als selectie speler van Kees werd er weer geschoven met spelers. De middag begon met VALTO 3
met als tegenstander DSO uit Klundert. Een tegenstander die net als VALTO nog wachtte op de eerste
punten. Met Pieter binnen de lijnen werd het uiteindelijk een ruime overwinning voor de thuisploeg, die na de
22-12 overwinning van die hatelijke nul af zijn. Hierna betrad VALTO 2 het veld met ook een gewijzigde
opstelling. Niels L kon gelukkig weer spelen, nadat we hem vorige week geblesseerd het veld zagen
verlaten. Ruben moeten we nog een tijdje missen, dus werd Bart ingepast in het vak met Laurens, Nikki en
Laura. Tegenstander was HKC 3 uit Hardinxveld, wat net als VALTO 2 nog puntloos is deze competitie. De
eerste vier punten wedstrijd voor dit seizoen dus, waarin de winnaar van die hatelijke nul verlost zou zijn. De
openingstreffer was voor Ron, die dit weekend zijn vizier weer aardig afgesteld had. De gasten wisten echter
ook de korf te vinden, wat betekende dat in de eerste helft beide ploegen elkaar in evenwicht zouden
houden. Het was VALTO en dan weer HKC wat een kleine voorsprong nam. Er werd door beide ploegen
met scherp geschoten, want halverwege de eerste helft stond er al een 7-7 tussenstand op het bord. Bij de
10-9 van Laurens leek VALTO met een voorsprong te kunnen gaan rusten, maar de gasten dachten hier
anders over. Zij wisten op slag van rust nog twee strafworpen en fiksen, die zij benutte. Zo waren de rollen
ineens omgedraaid. VALTO liet het er niet bij zitten en gelukkig had de scheidsrechter nog genoeg minuten
op zijn klok om Ron en Laurens de ruststand op 12-11 te laten zetten.
In het tweede deel duurde het even voor er weer gescoord werd en helaas voor het Lierse publiek viel deze
door de verkeerde korf. Na de gelijkmaker wist ook VALTO weer te scoren, zodat er na tien minuten toch
weer een gaatje van twee gemaakt was bij 15-13. De gasten wisten niet van opgeven en hielden de
aansluiting. Door om en om te scoren werd er naar een 18-16 tussenstand toe gewerkt. Er waren nog een
kleine vijftien minuten te gaan toen Pieter binnen de lijnen kwam voor Laurens. Helaas werd door HKC de
aansluiting weer gemaakt vanaf de strafworpstip. Zorgvuldig gingen de VALTO reserves op zoek naar de
juiste kans, die uiteindelijk werd gevonden door Pieter wat weer even voor wat meer lucht zorgde. Met nog
drie minuten te gaan maakte Ron er met zijn achtste treffer 20-17 van en dan denk je dat het niet meer fout
kan. Er werd echter toch weer te veel ruimte gegeven in de verdediging, waardoor de gasten weer konden
scoren. Dit gaf hen toch weer hoop en gingen in een alles of niets poging op jacht. Hierbij raakte Niels weer
geblesseerd en moest hij vervangen worden. Thom kwam voor hem in het veld en moest met zijn
vakgenoten proberen om het dicht te houden. Het werd in de laatste minuut uiteindelijk nog heel spannend
toen HKC ook de aansluitingstreffer nog wist te maken. De tijd was toen echter al bijna verstreken en kon het
niet meer fout gaan. VALTO mocht de bal nog wel uitnemen, maar toen hield de scheidsrechter het voor
gezien. Hiermee is de nul weggepoetst en gaan we aan de volgende overwinning werken volgende week in
Zwijndrecht, waar we de strijd aangaan met Albatros 2.
Als afsluiter van deze middag stond de wedstrijd van VALTO 1 op het programma. Tegenstander was Futura
1 uit Den Haag, wat in de voorgaande wedstrijden een keer gewonnen en verloren heeft. Voor VALTO is het
zaak om punten te blijven pakken om de aansluiting met de koploper niet te verliezen. Met alleen Achilles
nog zonder puntverlies bovenaan, volgt VALTO met een puntje minder op de tweede plaats. Na het
voorstellen kon de wedstrijd van start. Niels tekende voor de openingstreffer, maar die werd binnen dezelfde
minuut al gepareerd. De gasten zouden tot 4-6 een kleine voorsprong houden, maar toen stond Lotte op. Zij
wist met twee treffers op rij de stand weer gelijk te trekken en niet veel later was het VALTO wat een kleine
voorsprong nam. Bij 10-7 was voor het eerst een gaatje van drie gemaakt, wat VALTO zou vasthouden tot
de rust. Bij 13-9 werden de kleedkamers opgezocht voor de mandarijnen en de peptalk van de coach.
Thom en Frank wisten VALTO met hun doelpunten op ruime voorsprong te zetten. Nu moest VALTO niet
verslappen en deze voorsprong vasthouden. Met om en om scoren lukte het om deze marge vast te houden
tot de 19-13 tussenstand halverwege de tweede helft. Een kwestie van uitspelen zou ik zeggen, maar dat
lijkt aan VALTO niet besteedt. De jacht op doelpunten ging onverminderd door, maar deze vielen helaas
niet. Het gaatje van zes werd teruggebracht tot vier, waarna de gasten weer hoop kregen. Zij schakelden
een tandje bij en wisten met vier doelpunten op rij zich weer terug in de wedstrijd te knokken. In de
vijfenvijftigste minuut kwam Futura weer langszij bij 21-21 en gingen we billen knijpend de laatste vijf
minuten in. Het publiek ging nog eens extra achter onze helden staan in de hoop dat het kwartje wel naar de
Lierse kant zou vallen. Het was echter voor de gasten er op en er over, want zij wisten gelijk aan de goede
kant van de score te komen. Frank maakte echter weer gelijk, maar de gasten zouden dit nog twee keer
herhalen. Deze bloedstollende twee minuten leken een eeuwigheid te duren. Naomi leek de eindstand op
23-23 te zetten, maar er bleek nog meer tijd op de klok van de scheidsrechter te staan.
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Weer nam Futura een voorsprong en leek de wedstrijd door onze vingers te glippen. Hoelang er nog te gaan
was wist alleen de man met de fluit dus werd er snel een aanval opgezet.
Met Bart al weer een poosje naast Frank was de rebound goed geregeld en kon Frank in de dying second
de gelijkmaker weer binnen schieten. Hierna vond de leidsman het genoeg en floot voor de laatste keer deze
middag. Helaas kon het vlaggenschip de ruime voorsprong niet vasthouden en naar veilige haven brengen.
Gezien de andere uitslagen had VALTO goede zaken kunnen doen voor de competitie. Achilles, de
tegenstander van volgende week, heeft verrassend verloren van RODA wat nog puntloos onderaan stond.
Merwede is nu de nieuwe koploper, nadat zij DES met 13-19 aan de kant hadden gezet. Het wordt volgende
week dus een belangrijke wedstrijd voor vlaggenschip in de Ockenburghal in Den Haag. Ook benieuwd wie
van de VALTO spelers Gerald van Dijk, oud korfbal league speler, mag gaan beteugelen? Kom naar de
Ockenburghal en om dit zelf te bekijken en ons vlaggenschip naar de overwinning te schreeuwen.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Avanti 6 - VALTO 4
Fuut de wedstrijd begon! In de rust was de stand 4-8. In de 2de helft kwam Avanti nog een beetje terug.
Maar meer dan een speldenprik was het niet. Na een paar wissels speelden we het goed uit. Met een
eindstand van 9-13 tot gevolg. Verdedigend was het allemaal goed in orde. Alleen scorend kan het nog wel
wat beter.
Roos nog bedankt voor de oliebollen!
Groet Laurens

Avanti 13 - VALTO 8
De wijze les van deze dag: de Bronto's kunnen beter niet zonder reserve op pad gaan... Met 5 heren en 4
dames en 1 supporter dacht VALTO 8 Avanti 13 te kunnen verslaan. Bij het warmlopen kwam bij 1 van de
dames een oude blessure weer opzetten. Wat doe je dan als je in het verre Pijnacker zit? Toch maar
doorzetten en hopen dat het meevalt. Gelukkig was Avanti zo sociaal om niet te veel tegenstand te geven
waardoor er niet tot het gaatje gegaan hoefde te worden. Al snel kwam VALTO op een royale voorsprong die
niet meer in gevaar is gekomen. In het ene vak werd erg makkelijk gescoord en het andere juist niet met als
gevolg dat het ene vak dan veel verdedigd en het andere veel aanvalt.
Na de wedstrijd kwamen we tot de conclusie dat we door deze winst bijna uit de gevarenzone zijn voor
degradatie. Dat is maar goed ook, want de vraag die naar boven kwam, was 'Als we degraderen, betekent
dat dan dat we moeten stoppen, of maak de bond dan speciaal voor ons een 8e klasse aan'? Laten we er
voor zorgen dat we over deze vraag niet verder na hoeven te denken door zaterdag tegen Meervogels de
punten in De Lier te houden. Als we ons goed hebben laten informeren is dit een team met bekende
tegenstanders. Een aantal VALTO 8 spelers zijn hun borst al nat aan het maken en zich psychisch aan het
voorbereiden op deze (wed)strijd... Support is welkom!

VALTO B1- Die Haghe
Zaterdag mocht de B1 weer aan de bak, na een gezellig team uitje was er een goede sfeer in het team. We
speelde tegen Die Haghe B1we wisten niet zo veel van die ploeg. Maar we gingen vol voor de winst en dat
is ook gelukt. Het was een spannende wedstrijd waar het gelijk op ging. VALTO B1 was toch iets strekker in
de eindfase en wist dat ook zo te houden zo hebben we met 2 punten verschil GEWONNEN!! zo is het 12-10
geworden voor VALTO B1.
Volgende week spelen we tegen Deetos Snel B1 om 13:00.
Groetjes de B1
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VALTO C1 maakt wereldreis
Op het laatste moment was de vertrektijd nog aangepast, maar daar was niet iedereen van op de hoogte.
Dat er meer wegen naar Amsterdam leiden werd al snel duidelijk door de drie verschillende routes die door
de drie verschillende navigatiesystemen werden aangereikt. Op zich was dat niet zo erg, maar we moesten
zelfs nog voorbij Amsterdam. Dat de auto die het laatst De Lier verliet als eerste bij de sporthal in Wormer
aankwam gaf wel aanleiding tot enkele kenmerkende opmerkingen. Normaal gesproken ben je na een half
uurtje rijden toch wel bij de tegenstander. Deze keer waren we op dat moment nog niet over de helft. Om je
groen en geel te ergeren. Dat kwam best uit omdat we daarmee gelijk bij de tegenstander waren. De kansen
van de tegenstander werden ingeschat. Het tweede C team!!!! Het zat in de Westlandse hoofdjes en het
kwam er niet meer uit. De schoenen werden naarmate de wedstrijd vorderde steeds zwaarder (later bleek
daar vooral moed in te zitten), de bal werd steeds gladder (bleek ingewreven te zijn met talkpoeder), men
zag steeds minder (vooral door opkomende tranen), de oranje shirts verkleurden (dat kwam door het water
uit de bidons dat de spelers door vermoeidheid niet meer op mondhoogte wisten te krijgen[nader onderzoek
wees uit dat het toch vooral zweet is geweest]).
De lezers zullen wel begrijpen dat het niet allemaal hoera was wat de klok sloeg. Het liep voor geen meter
en als dat wel gebeurde dan werd er stevig gefloten. Terecht, want bij korfballen mag je niet lopen. Groen
Geel scoorde er lustig op los en VALTO deed het iets rustiger.
De einduitslag is te vinden door x² - 17x + 60 = 0 op te lossen.
De Westlandse doelpunten werden gemaakt door JPLWBI (dit kan een instinker zijn, maar de kenners
begrijpen het wel).
Oorzaken:
kwam het door het ontbreken van de eigen coaches? Neen, Anneke heeft er van alles aan gedaan om de
ploeg aan de gang te krijgen.
Kwam het door het ontbreken van de ouders? Neen, Anneke was er toch.
Kwam het door de aanwezigheid van te veel opa’s? Neen (volgens tenminste 3 spelers).
Te lang in de auto gezeten? Daardoor te stijve spieren? Te hard gewerkt voorafgaande aan het vertrek?
Spelen op een tijd dat er normaal geluncht wordt? Of was het toch iets anders.
Op weg naar huis heb ik, door slechts te luisteren, genoeg informatie verzameld voor de invulling van
minimaal drie trainingen. Kritisch naar de ander, maar bovenal ook kritisch naar zichzelf. Ik heb nog even
geprobeerd om ze via een injectie bij de grote M op andere gedachten te brengen. Het is me niet
gelukt…….
Opa Voskamp
Voor wedstrijden verder dan 89 km vanaf ’t Mikpunt ben ik voor C1 wel weer oproepbaar.

Cresendo C1 – VALTO C2
VALTO speelde dit keer uit tegen Crecendo C1 in de 3 oktober hal in Leiden.
Het team werd versterkt door David en Romeo.
Beide teams begonnen zeer scherp. Crecendo scoorde als eerste, toen kreeg Tessa de bal aangespeeld en
met een doorloop van Jordi stond het meteen weer 1-1. Binnen 10 minuten was het 3-3 en scoorde Julia M
en Tessa deze beide doelpunten. Het bleef spannend tussen beide teams. Het was een leuke partij om te
zien. Het verdedigen ging goed en met de rust was het 4-4.met dank aan Rosanne, die het vierde punt
scoorde. Na de rust scoorde Tessa na 5 minuten 4-5 en waren ze gedreven om het niet uit handen te geven.
Crecendo was niet meer geheel gefocust waardoor VALTO lekker kon blijven spelen. Amber scoorde in deze
helft maar liefs 2x. VALTO bleef goed verdedigen waardoor Crecendo het moeilijk had. Romeo zat lekker in
het spel en scoorde voor VALTO het werd 5-8 en VALTO ging met de winst naar huis. Het was een goede
partij met dank aan het team en de jongens die hebben ingevallen.
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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
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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!

an
age v
en
ig
e
A-Z in
!
r
e
e
beh

Mont

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
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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

TOP/Quoratio D1 - VALTO D1
Afgelopen zaterdag speelden we tegen TOP. Voor deze wedstrijd moesten we naar Sassenheim toe. We
vertrokken afgelopen zaterdag om 10:00 en begonnen om 11:15 met de wedstrijd. De wedstrijd ging best
wel gelijk op. Al snel scoorden wij de 0-1 maar TOP kwam weer terug op 1-1. Daarna gebeurde ongeveer
hetzelfde en werd het 2-2 en later 3-3. Maar hierna begon TOP met een klein voorsprongetje van 5-3, maar
wij maakte de aansluiting naar 5-4. Maar TOP zette aan en scoorde er 2 voor de 7-4. Bij deze stand gingen
we ook de rust in. In de rust kregen we een goed praatje van Frank en Mellanie en gingen we er weer met
vol goede moed tegen aan. We maakten gelijk de 7-5, maar TOP deed weer wat terug en scoorde de 8-5.
Ook toen maakte wij weer 8-6 en TOP de 9-6. Maar hierna kwam TOP op 4 punten voor met 10-6. VALTO
werd weer wakker geschud en schoten er ook weer 2 in voor de 10-7 en 10-8. Maar ook TOP scoorde weer
2 goals en het werd 12-8. Hierna scoorde VALTO en TOP allebei nog een keer en floot de scheidsrechter af
met een eindstand van 13-9. Jammer maar volgende week gaan we er weer vol tegen aan en spelen we om
14:20 thuis tegen HKV, Dus kom allemaal kijken!!!
Groetjes D1

VALTO D2 – Veo D1
We kwamen al snel met 2-0 voor. We waren veel in de aanval, dus de
verdedigingsvakken hadden dan weinig te doen. We lieten er weinig door J en schoten
vaak raak J J. Eindstand 13-2.
NB. De zaalwacht was helaas erg laat vandaag L - hij heeft aangegeven er naar te
streven beter te plannen, voortaan ;-)
Groetjes, David en Arjen

VALTO D3
We moesten uit tegen avanti D3. We hadden 2 invallers Swen uit de D4 en Marleen uit de D4. Want Jens
was ziek. De eerste helft ging niet heel goed, en we rusten met Avanti 3 en VALTO 0. In de twee de helft
hadden we gelijk in de eerste aan val gescoord. Daan de eerste en Swen de tweede en de derde. Avanti
scoorde er nog vier, dus de eindstand was 7 tegen 3.

VALTO D4
Nu we in de zaal hoger zijn ingedeeld gingen we weer helemaal scherp de wedstrijd in.
Al gelijk in de eerste 5 seconde van de wedstijd stond t 1-0. Wat een openingsknaller!!!
Daarna volgde al snel 7 andere geweldige doelpunten. Er waren nu 8 minuten gespeeld.
Om dit zo vast te houden was natuurlijk heel erg moeilijk. In de rust stond t 10-0.
De tweede helft had de tegenpartii waarschijnlijk een enorme peptalk gehad en maakte t ons een stuk
moeilijker...
De eind uitslag werd 12-4.
Groetjes Sven
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VALTO D5 - KVS D3
Zaterdag 21 november speelden we in de Vreeloo tegen KVS D3. Al snel kregen we toen de wedstrijd was
begonnen een strafworp tegen en die zat, dat begon niet goed. De eerste helft was de tegen partij voor ons
iets te sterk, nou ja. Wat zij mee hadden, hadden wij tegen, al onze pogingen op de korf gingen er gewoon
niet in en bij hun wel! En dat wel 3 x dus. Met de rust was de stand 0-3. De tegenstanders werden wat moe
en dat zag je terug in hun spel, bij ons werd het tempo juist wat opgevoerd en speelden we meer op de
aanvallende kant, maar dat konden we helaas niet terug zien in de eindstand. Ook in de 2de helft kregen we
een strafworp tegen en deze zat helaas ook. Er werd wel door ons weer volop op de korf geschoten, de bal
draaide soms zelfs heel mooi op de rand, maar ging altijd net de verkeerde kant weer het spel in. Alleen
Roald wist een keer te scoren met een mooi doelpunt. Het was echt een mooie wedstrijd alleen met de pech
voor ons dat de bal niet in korf wilde. Volgende keer beter.... voor nu hebben we verloren met 1-4.
groet Nova en Monique

VALTO E2- Meervogels E2
Iedereen had er weer zin, na vorige week een onnodig verlies konden we nu weer aan de bak. Het eerste
doelpunt was voor Meervogels. Maar na de eerste 10 minuten stonden we 4-2 voor. We speelden lekker
rond en met de rust stond het al 7-3. Na de positieve woorden van Rianne gingen we als een speer en
werden er soms hele mooie combinaties gespeeld. De doelpunten gingen lekker en iedereen heeft wel
gescoord! Maar daar waren soms wel wat pogingen voor nodig. Volgende week de derby Ondo thuis, altijd
lastig. Mieke en Sanne bedankt voor het invallen.
Groeten Marco en Milan.

Reflex E2 – VALTO E3
Afgelopen zaterdag 21 november speelde we uit tegen Reflex E2. Met invaller Sven gingen we richting
Rijswijk. We wisten dat het een pittige wedstrijd zou gaan worden. Reflex begon gelijk met de aanval en
scoorde al heel snel. Daarna kwamen we terug met een mooi schot van Estelle.
Er werd fanatiek verdedigd en om en om aangevallen en daarna kwam er al snel nog een mooi schot van
Estelle, we stonden zelfs nog even voor. Jammer genoeg duurde dat niet zo heel lang. Bij de pauze stonden
we 4-2 achter. En in de tweede helft werd er nog veel meer gescoord door de tegenpartij.
Jammer genoeg met 12-2 verloren. We hebben wel keihard ons best gedaan tegen de bovenste van de
poule. Jammer.. volgende keer hopelijk weer punten voor ons.
Groetjes Luna en Irma

Reflex E3 - VALTO E5
Vandaag speelde we de wedstrijd in Rijswijk.
De eerste 10 minuten zat Reflex in de aanval.
Er werd al snel 4 keer gescoord. 4-0 voor Reflex.
Na een korte rust bleef Reflex voor lopen en scoorde er nog 2.
Maar VALTO kreeg kansen. Iris scoorde er 1.
Reflex scoorde er weer 3. Daarna scoorde Iris er nog 1.
Met de rust was de stand 9-2.
Even wat drinken en tips van de coach.
En VALTO ging er weer tegen aan!
De 2e helft scoorde VALTO nog 2 keer.
En Reflex nog 3 keer.
De einduitslag was 12-4.
Groeten van Daan en Corine
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VALTO E7
Vandaag mocht de E7 thuis spelen tegen ODO. Alle meiden waren aanwezig en ze hadden er zin in! Beide
teams opende de wedstrijd fel de bal werd veel overgegooid en het ging de eerste 5 minuten gelijk op. Tot
ineens Tess vrij stond en scoorde. Dit gaf VALTO een goed gevoel en de meiden gingen met plezier verder.
e
e
Tess blijkt in vorm deze week, ze scoorde het 2 en 3 punt. Knap hoor! Maar ook de andere meiden zijn in
vorm, als een echt team gooien ze de bal snel over, kijken goed naar de vrije speler en proberen te scoren.
Ook de verdediging staat. ODO probeert te scoren, maar het lukt ze niet.
De meiden blijven alert en Jette maakt een mooi punt. Ook Lotte weet de korf te vinden. Naima heeft veel
de bal en het lukt een aantal keer bijna….
Door het goede samenspel lukt het Tess nogmaals te scoren. Noortje sluit af met een schitterend
afstandschot. Wat een kanjers we eindigen met 7-0.
Groetjes Annemieke en Jette

VALTO E8
Afgelopen zaterdag mocht de E 8 helemaal naar Sassenheim voor een wedstrijd tegen TOP Quoratio in de
Wasbeek.
De tegenpartij bestond uit 4 jongens en 2 meisjes die ook nogal groot van stuk waren.
En ze besloten om elke ronde ten minste 3 jongens in te zetten en maar 1 meisje.
Hierdoor werd het een beetje de jongens tegen onze meiden.
De tegenpartij maakte als snel een aantal doelpunten en met de rust stond de E8 3-0 achter.
De E8 heeft erg zijn best gedaan om te verdedigen en te scoren.
Meerdere keren lukte het om ballen af te pakken en om het scoren van de tegenstander te voorkomen.
Romee was de E8 heel fanatiek aan het coachen en heeft ze van de zijlaan enorm aangemoedigd om vooral
vrij te lopen en snel over te gooien. Niet te lang wachten, kijken, overgooien en scoren.
In de tweede helft heeft de E8 nog 2 doelpunten gemaakt. De eerste door Joelle van Dijk en de tweede door
Dieuwertje van Geest.
Uiteindelijk heeft de E8 met 6-2 verloren, maar heeft wel enorm zijn best gedaan.
Groetjes Gabrielle en joelle van Dijk
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