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Comeback 
In vele opzichten was dit het weekend van de comebacks. Valto 1 speelde haar eerste wedstrijd in de 
tweede helft van de veldcompetitie en deed wat het moest doen. Na een zaalseizoen zonder 
kampioenschap en ZHKC beker, maar mét HKD beker en veel potentie, zijn er op het veld nog volop 
kansen. Volgende week moet er dan wel worden gewonnen van ONDO uit Middelburg. Het is een 
belangrijke wedstrijd die eerder begint dan normaal, namelijk om 13.00 uur. Wat zou het geweldig zijn als we 
met veel oranje supporters langs de lijn staan om vervolgens naar Ziggo Dome te reizen. 
 
Over die Ziggo Dome en dus de korfbalfinale gesproken, daar kleeft ook een comeback aan en er hangt ook 
een comeback in de lucht. De juniorenfinale gaat namelijk tussen Fortuna A1 en PKC A1. Die laatste ploeg 
wist na een eerste verloren play-off wedstrijd goed terug te komen en won de laatste twee. Bij de senioren zit 
TOP in een flow, door na een wat minder seizoen voor de Sassenheimers, nu de twee play-off wedstrijden 
van LDODK te winnen. De tegenstander voor de finale laat nog op zich wachten, want ook de grote dames 
en heren van PKC verloren hun eerste play-off wedstrijd, tegen Blauw-Wit. Maar ze wonnen hun tweede 
wedstrijd en dus maken ze nog kans om in de finale te komen. 
 
Dan was er dit weekend nog meer te beleven in het Nederlandse korfbal. De finale van de Reserve 
Korfballeague, waarin de beste tweede teams van de korfballeague clubs uitmaakte wie er Nederlands 
kampioen zou worden. Deze wedstrijd ging dit jaar tussen KZ 2 en PKC 2. Opvallend veel ‘Valto-volk' langs 
de kant, want er zat een oranje tintje aan de finale. De zoon van oud-voorzitter Gerald de Kruijff, Emiel 
speelde mee bij KZ en in het veld stonden nog twee bekenden. Rick Voskamp en Alex den Hartog mochten 
deze finale leiden en dat hebben ze weer prima gedaan. De door vader Teun benoemde wedstrijd die nooit 
een wedstrijd werd, lag volledig in het voordeel van PKC, die de overwinning geen moment uit handen gaf. 
Jammer voor Emiel, maar Rick en Alex kunnen trots zijn en terugkijken op een mooi zaalseizoen. Hun eerste 
wedstrijden op het hoogste niveau en na de Reserve Korfballeague finale is het wat mij betreft tijd voor het 
echte werk volgend jaar … in Ziggo Dome! 
 
Bij het uitlopen van de Fortuna-hal, stond de andere comeback aan op het grote scherm. Korfballeague club 
DSC speelde tegen onze regiogenoot Avanti in hun tweede play-down wedstrijd. Avanti wist de eerste 
wedstrijd thuis te winnen en won ook deze uitwedstrijd van de Eindhovense formatie. Wat niemand voor 
mogelijk had gehouden, behalve de blauw-witten zelf, gebeurde gewoon. Avanti heeft een ongelooflijke 
veerkracht getoond door na de reguliere competitie, drie kruisfinales en een verloren hoofdklassefinale, de 
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laatste kans te pakken om in de Korfballeague te komen, door van DSC te winnen. Wat een prestatie, wat 
een comeback! 
 
Ik heb helaas niet alle andere comebacks van dit weekend kunnen zien, maar gelukkig nog wel: Valto 4 die 
een redelijke achterstand miraculeus wist terug te brengen naar een 13-13 gelijkspel, Romee die haar eerste 
volledige wedstrijd bij Valto  A1 speelde na een lange blessure, het groen (dat tegen de hekken bij de 
speelplaats is geplant) komt weer terug (bedankt klusteam!) en wie weet zijn er de komende tijd nog wel 
meer comebacks te ontdekken … we gaan het zien! 
 
Voor iedereen die een minder goed weekend op sportief gebied had, de competitie is nog lang, er is 
voldoende tijd om jouw comeback werkelijkheid te laten worden! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. Zo kwam ik Jan tegen 
die bij Die Haghe had gefloten. Rick die een prachtige affiche had door de reservekorfbal league finale te 
mogen fluiten tussen KZ 2 en PKC 2. 
En thuis was ik gastheer voor Valto 3 waar opeens de aangewezen scheidsrechter was weggehaald uit 
SportLink. Pierre had net Valto 4 gefloten en was bereid ook Valto 3 voor zijn rekening te nemen. 
Hulde Pierre en natuurlijk aan alle Valto scheidsrechters. 
Gastheer Peter 
 

Programma a.s. zaterdag  
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Opstellingen 8 april 2017 
Valto 1 + 2 in onderling overleg 
 
Achilles 4 – Valto 3 (11.20) 
Vertrek: 10.00 uur 
Heren: Michael, Daniel, Thomas, Derk, Steven, Twan  
Dames: Rosalie, Joyce M, Petra, Manon G, Rosalie 
 
ONDO 3 – Valto 4 (11.00) 
Vertrek: 10.00 uur 
Heren: Rob, Kees, Ruben, Niels, Roland 
Dames: Lisa, Laura H, Laure M, spelende dame, reserve dame 
 
Valto 5 – Des 5 (10.30) 
Aanwezig: 10.00 uur  
Heren: Marco, Jeroen, Hans, spelende heer, Mark 
Dames: Helma, Annemiek, Ilse, Nia, Esther 
 
Valto 6 = VRIJ 
TOP 8 – Valto 7 (11.00) 
Vertrek: 9.45 uur 
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter 
Dames: Petra, Gerda, Marije, spelende dame, reserve dame 
 
Valto 8 – Des 7 (12.00 uur) 
Aanwezig: 11.30 uur  
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart, Marco, 
Dames: Jolanda, Leonie, Jolanda, Marleen, Chantal 
 
Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 hervatte de veldcompetitie met een gedeelde eerste plaats en moest die gaan verdedigen in 
Rotterdam tegen hekkensluiter WION. Dit leek in het begin geen makkelijk opgave te gaan worden, WION 
kon meekomen tot 5-5. Daarna kon VALTO een gat slaan en ging het zodoende met een 7-11 voorsprong 
rusten. In de tweede helft werd deze voorsprong keurig geconsolideerd en schommelde het gaatje steeds 
rond de 4 doelpunten. Uiteindelijk won het 1e met 15-21. Beide medekoplopers wonnen ook, waardoor het 
eerste nu samen met ONDO (M) en Albatros bovenaan staat. 
VALTO 2 heeft de punten nog hard nodig op het veld, het staat namelijk op de één na laatste plek, nog net 
boven Tilburg. Dat daar vandaag verandering in zou komen leek op papier niet waarschijnlijk. Het tweede 
trok namelijk naar Papendrecht om de degens te kruisen met koploper PKC. Het tweede was niet 
opgewassen tegen de schotkracht van PKC en verloor met 23-16.  
VALTO 3 staat puntloos onderaan in de 3e klasse en had hier afgelopen zaterdag verandering in kunnen 
brengen. Dit was wel een zeer moeilijke opgave, het had namelijk moeten gebeuren tegen koploper 
Vriendenschaar. Vanaf het begin af en aan bleek al dat dit er niet in zat. Vriendenschaar was duidelijk een 
klasse te sterk en vertrok met een 12-25 overwinning terug naar Hardinxveld.  
VALTO 4 begon de tweede helft van de veldcompetitie als koploper. Naaste achtervolger KOAG won en dus 
wist het vierde wat het te doen stond, winnen. Dit bleek echter lastiger dan vooraf gedacht. Na een 0-5 
achterstand kwam men wel terug tot 5-5, maar doordrukken lukte niet. Scores bleven om en om vallen tot 
het einde van de wedstrijd, wat het vierde een duur punt kostte in de titelstrijd: 13-13. 
VALTO 5 bezorgde hekkensluiter ALO de eerste punten van het veldseizoen. Waar de Hagenaren bij de 
hervatting nog troosteloos en puntloos onderaan stonden, konden ze afgelopen zaterdag twee punten 
bijschrijven. Het vijfde kende wat blessureleed en afwezigen, waardoor men de hekkensluiter niet de wil op 
kon leggen. De 15-12 nederlaag was zeker niet nodig geweest, maar stond toch wel degelijk op de borden 
na 70 minuten korfbal.  
VALTO 6 speelde op het Maaslandse gras van ODO een zeer spannende wedstrijd tegen ODO 5. Mooi om 
te zien was dat beide ploegen goed met elkaar om gingen en veel respect hadden voor elkaar. Helaas voor 
VALTO eindigde de spannende pot in een nipte 16-15 nederlaag. Tijd om bij de pakken neer te zitten was er 
echter niet, er moest namelijk nog even nagetafeld worden met elkaar en de tegenstander. Ondanks het 
verlies zullen de spelers van 6 toch een leuke middag gehad hebben, en dat is wellicht nog wel belangrijker 
dan de punten.  
VALTO 7 kreeg het voor elkaar om een overwinning uit het vuur te slepen tegen koploper VEO 5. Het was 
allemaal niet hoogstaand en de doelpunten waren schaars, maar het resultaat staat. Door de 6-5 
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overwinning staat het 7e nu nog slechts 2 punten achter op eerdergenoemde koploper, wie weet wat er 
allemaal nog mogelijk is! 
VALTO 8 speelde niet dit weekend.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 hervatte de veldcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Deetos A2. Uit werd hier met 10-14 van 
gewonnen, dat was de allereerste veldwedstrijd. Gezien de stand moest het een makkelijke wedstrijd 
worden: Deetos staat onderaan met maar 2 punten en VALTO bevindt zich met 10 punten op de 3e plek, drie 
punten achter de koploper. VALTO was de hele wedstrijd de betere ploeg en wist de korf makkelijk te 
vinden. Halverwege de 2e helft leek het weer even spannend te worden toen Deetos in korte tijd de 
achterstand wist te halveren (van 8 verschil naar 4 verschil), maar dit konden ze niet doorzetten. De A1 wist 
uiteindelijk met 26-13 te winnen. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen de koploper Vitesse A1 op het 
programma. Thuis werd een walk-over voor Vitesse: 14-21. Wil de A1 nog zicht houden op het 
kampioenschap zal er dit keer toch echt gewonnen moeten worden.   
VALTO A2 startte zaterdag weer met een nieuwe competitie, dit keer in de 3e klasse, en begon met een 
thuiswedstrijd tegen ONDO A3. In de zaal werd er twee keer tegen ONDO A4 gespeeld en die wedstrijden 
werden allebei gewonnen. Dit keer dus de A3 van ONDO. Door blessures en afwezigheid van spelers werd 
de A2 opgevuld met spelers uit de C1 en die lieten zien dat ze prima hun vrouwtje/mannetje konden staan. 
Het werd een moeizame wedstrijd, waarin er niet heel veel gescoord werd, en dat is niet iets wat we gewend 
zijn van de A2. Uiteindelijk werd het wel een overwinning, maar makkelijk ging het niet: 12-8. A.s. zaterdag is 
de A2 vrij. Op zaterdag 15 april speelt de A2 uit tegen Meervogels A3. In de zaal werd hier ook twee keer 
tegen gespeeld. De eerste keer wist VALTO met 19-9 te winnen, maar de uitwedstrijd ging een stuk 
moeizamer: 11-15. Meervogels wist haar eerste wedstrijd ook te winnen, dus het wordt gelijk een belangrijke 
wedstrijd.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen KCR B2. Nadat de B1 voor de zaal als 3e in de poule geëindigd is, komen ze 
nu uit in de 2e klasse en is kampioenschap het doel. Lange tijd leek het zaterdag de goede kant op te gaan, 
want VALTO was de betere ploeg en wist ook op een voorsprong te komen van een paar doelpunten. 
Helaas ging het in de slotfase toch nog mis en wist KCR met 12-11 te winnen. Geen goed begin dus, maar 
gelukkig is er nog niks aan de hand. Zaterdag 15 april komt de B1 weer in actie, dan speelt de B1 thuis 
tegen Maassluis B2. In dit seizoen werd er al vier keer tegen Maassluis B1 gespeeld, waarbij VALTO drie 
keer wist te winnen en er één keer gelijk gespeeld werd. Er vanuit gaande dat hun B2 minder goed is, moet 
het dus mogelijk zijn om hier de eerste punten te pakken.  
VALTO B2 speelde thuis tegen IJsselvogels B2. In de nieuwe competitie zit de B2 weer met twee oude 
bekende in de poule, namelijk Dijkvogels B2 (zowel veld als zaal) en DES B2 (zaal), maar IJsselvogels is 
een onbekende ploeg. De eerste helft ging het gelijk op en zo bleef het lang spannend. In de tweede helft 
kwam de B2 steeds meer in de wedstrijd en wist zo de winst naar zich toe te trekken: 12-8. A.s. zaterdag is 
de B2 vrij. Op zaterdag 15 april spelen ze uit tegen DES B2. In de zaal werd daar twee keer van gewonnen, 
maar dit ging beide keren niet makkelijk.    
VALTO B3 speelde uit tegen ONDO B4. Voor de zaal werd daar ook al twee keer tegen gespeeld en toen 
werd er twee keer gewonnen. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie, want elke wedstrijd begint weer met 0-
0. Maar gelukkig voor VALTO waren zij ook nu weer de betere ploeg en werd er gewonnen met 4-8. Ook de 
B3 is a.s. zaterdag vrij en zij spelen zaterdag 15 april thuis tegen Avanti B4. In de zaal zaten ze ook bij 
elkaar in de poule, toen werd er één keer door VALTO gewonnen (7-8) en één keer ruim door Avanti (3-9). 
Wie gaat er dit keer met de punten naar huis? 
 
C-jeugd 
Valto C1 speelde de eerste competitiewedstrijd tegen een bekende tegenstander: Maassluis C1. Het was de 
3 eerdere ontmoetingen nog niet gelukt om van deze tegenstander te winnen, als was het verlies twee keer 
heel nipt. Dit keer kwam Valto goed uit de startblokken. De wedstrijd ging gelijk op en Valto nam de leiding. 
In de teede helft wist Maassluis helaas het tij te keren. Valto kon nog wel terugkomen maar niet genoeg om 
punten te pakken. Het werd 6-7. Zaterdag 8 april zijn jullie vrij. 
Valto C2 ging op bezoek bij een voor Valto vrij onbekende club: Olympia uit Spijkenisse. Ze troffen daar een 
vrij jonge tegenstander in Olympia C2. Het was een wedstrijd die op en neer ging. Fases was Valto beter en 
fases gaf Olympia goed tegenstand waar Valto dan weer moeite mee had. Halverwege de tweede helft 
pakte Valto haar eigen spel weer goed op en werden de punten gepakt. Er werd met 6-8 gewonnen. 
Komende zaterdag zijn jullie vrij. 
Valto C3 is op het veld flink hoger ingedeeld en dat merkten ze zaterdag goed aan meer tegenstand. Van 
een 2-0 voorsprong kwam Fortuna terug naar 2-4. Valto sprokkelde hier nog een doelpunt bij maar helaas 
was dit niet genoeg voor de winst. De eerste competitiewedstrijd werd met 3-4 verloren. Zaterdag spelen 
jullie niet maar gaat een groot deel van het team wel naar de Ziggo-finale. Veel plezier daar! 
Valto C4 ging met de nodige invallers uit de D2 op bezoek bij HKV/Ons Eibernest C3. Een ploeg die in de 
zaal nog twee klassen hoger speelde maar daar alles heel dik verloor. Ook deze keer zat het er niet in voor 
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onze Haagse vrienden. Valto was sterker, creëerde mooie kansen en maakte deze goed af. Na afloop stond 
er 2-6 op het scorebord en een trotse Valto-coach langs de lijn. Goed gedaan! Volgende week zijn jullie vrij. 
 
D-jeugd 
Valto D1 kreeg Meervogels D1 op bezoek. In de zaal hadden jullie een keer van deze ploeg gewonnen en 
een keer verloren. Meervogels had wat moeite om een team op de been te krijgen waardoor de wedstrijd iets 
verschoven werd. Kwam het door de onderbezetting of doordat onze D1 liever buiten speelt? Meervogels 
was deze keer in ieder geval geen partij. Er werd met 9-2 gewonnen. Zaterdag a.s. spelen jullie wederom 
tegen Meervogels, maar deze keer uit. Eens kijken of zo'n overwinning er nog een keer in zit. 
Valto D2 mocht al vroeg spelen op deze zaterdagochtend. KCC D2 kwam op bezoek in De Lier. De dames 
van de D2 hadden geen enkele moeite met dit vroeg tijdstip en speelden KCC van het veld af door met 7-2 
te winnen. Komende zaterdag zijn jullie vrij. 
Valto D3 ging op bezoek bij Avanti D5, de ploeg die vooraf als de sterkere in de poule gezien werd. Valto liet 
vanaf minuut 1 duidelijk merken dat zij de sterkere ploeg waren. Na 50 minuten stond de teller op 5-12 in het 
voordeel van Valto en kon de D3 met een voldaan gevoel terug naar De Lier. 
Valto D4 kwam deze zaterdag pas laat het veld op voor een middagwedstrijd tegen VEO D3, een bekende 
tegenstander uit de zaal. In de zaal werd 2x ruim gewonnen van deze tegenstander dus de verwachtingen 
waren hoog gespannen. De D4 liet zien in het veld net zo sterk te zijn als in de zaal en stuurde VEO met de 
uitslag van 11-3 naar huis. Komende zaterdag zijn jullie vrij. 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag de eerste veldcompetitiewedstrijd tegen De Meervogels. Tot de rust 
ging het redelijk gelijk op, maar na de rust liet VALTO zien dat we toch de betere ploeg waren en dat drukten 
jullie ook uit in de stand. Verdedigend kon het hier en daar nog wel wat scherper, maar toch wisten jullie te 
winnen met 8-15. Goed gedaan! Volgende week spelen jullie weer tegen Meervogels maar dan thuis. Dus 
hopelijk weten jullie weer te winnen. Succes! 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior E1. Jullie speelde een goede wedstrijd, maar helaas 
was Excelsior net een beetje beter. De eindstand was 6-4 in het voordeel van de Delftenaren. Volgende 
week zijn jullie vrij. 
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Olympia E1. Het was een pittige wedstrijd. Na tien minuutjes 
keken jullie namelijk al tegen een flinke achterstand aan. Na een peptalk in de rust wisten jullie je in de 
tweede helft beter staande te houden, maar helaas kon er niet meer gewonnen worden. De eindstand was 
2-10. Volgende week zijn jullie vrij, maar jullie zijn wel te zien in het Ziggo Dome tijdens de 
kampioenenparade. Heel veel plezier meiden! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen ALO E2. Jullie speelden een erg goede wedstrijd, waarin veel 
en mooie doelpunten werden gescoord. ALO kon hier niet tegenop en wist hierdoor slecht twee keer te 
scoren. De eindstand werd 2-10! Erg knap gedaan! Volgende week zijn jullie vrij.  
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag ook de eerste wedstrijd van het veldseizoen tegen Die Haghe E5. 
Jullie waren erg aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk wisten jullie toch net een paar doelpuntjes meer te 
scoren. Hierdoor wonnen jullie met 7-10. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO E6 moest afgelopen zaterdag tegen Weidevogels. Jullie begonnen erg scherp aan de wedstrijd en 
kwamen op voorsprong. Helaas werd deze scherpte in de tweede helft wat minder en kwam Weidevogels 
terug. De eindstand werd 5-5. Volgende week zijn jullie vrij.  
  
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen VEO F1. Het was vies weer, waardoor de bal glad werd en af 
en toe uit de handen glipten. Maar bij vlagen speelden jullie ook heel snel en goed over en werden er mooie 
aanvallen gecreëerd. Hierdoor kwamen jullie ruim op voorsprong. Aan het einde zakten jullie een beetje in 
waardoor het nog even spannend werd, maar gelukkig floot de scheidrechter af en was de eindstand in jullie 
voordeel: 9-11. Goed gedaan. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij. 
VALTO F2 moest afgelopen zaterdag tegen Olympia F2. Jullie speelden erg goed! Er werd goed 
overgespeeld, knap gescoord en ook erg goed onderschept. En dat allemaal in de regen! Erg goed gedaan 
en dus ook terecht gewonnen met 3-6. Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Aanstaande zaterdag: Met de bus naar de korfballeague finale 
in de Ziggo Dome 
VETREKTIJD BUS: 14:00 uur 
 
Aanstaande zaterdag gaan we met 103 personen naar de Korfbal League finale 
gaan in de ZiggoDome. 
 
Nog even alle Logistiek: 
 
1) Hoe kom ik aan mijn kaartje voor toegang tot ZiggoDome? 
Bijna alle kaarten zijn uitgedeeld aan de coaches en bestellers. Via de coaches van de kampioenenparade teams 
ontvangen de spelers hun kaart. 
De kaarten worden dan alleen gegeven aan de personen die bestelt hebben. Die mensen verdelen dan de kaarten weer. 
Heb jij je kaart nog niet, app me dan even om hem te krijgen! 
 
2) Hoe kom ik aan mijn kaartje voor de bus? 
Er zijn geen buskaartjes. De bus-gangers worden op naam afgevinkt bij het instappen in de bus 
 
3) Hoe laat vertrekt de bus? 
De vertrektijd op 8 april is om 14:00 uur omdat de kampioenenparade al snel start. 
Bij aankomst moeten de teams voor de kampioenenparade DIRECT naar binnen.  
De overigen kunnen nog even rondbanjeren op het plein voor 
de ZiggoDome waar diverse korfbalstandjes staan. 
 
4) Waar zitten we in de Ziggo-Dome? 
De stoelnummers staan op de kaartjes. Alle Valto-ers zitten 
bij elkaar in Vak 211 (2e ring). 
 
5) Hoe laat zijn we weer terug? 
Dat kan best eens na 10 uur worden! Contact houden via de 
coaches en leiding die mee gaat in de bus. 
 
Wie gaat met de bus? 
Zie tabel rechts à 
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Taphulp nodig!!! 
Valto mag weer gaan tappen in de feesttent , op woensdagavond  26 april 
met koningsnacht voor het Oranje comité De lier .Dus we zijn opzoek naar 
mensen die willen helpen .Kun je tappen, schenken  of verkopen geef je dan 
op en help VALTO !  Met een leuk centje op te halen. Leeftijd om te helpen is 
vanaf 18 jaar. Het is ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en 
help VALTO met een extra centje , en na afloop natuurlijk een gezellig 
borreltje na drinken . 
Opgeven email: pgjstolkdelier@gmail.com                                            Of app/ 
bel naar 06 -41317088 

Sportmarathon 2017 
Op donderdag- 8 en vrijdagavond 9 juni van 19:00 - 22:00 uur organiseren we de sportmarathon en 
kunnen families, vriendengroepen, bedrijven etc. weer strijden om de eerste plaats! 
 
Op vrijdagavond aansluitend een gezellige avond met DJ Arie.  
 
Zin om weer deel te nemen aan deze 2 gezellige en sportieve avonden meld je dan aan via onderstaande 
link: 
http://www.lso.dlier.nl/inschrijfformulierz.html 
 
Via de link zijn ook de sporten, tijden, spelregels etc. te vinden! 
 
Inschrijven is mogelijk tot 25 Mei!  
Wacht niet tot het laatste moment en schrijf je snel in! 
 
Voor vragen of info kun je contact opnemen met: 
Anita Herbert 
herberta@live.nl of 0174 518692 
 
Het Liers Sport Overleg 
 
Meld je nu aan voor het Westlands Kampioenschap 2 tegen 2! 
	
Na een zinderde editie in 2016, waar Thijs Dijkstra en Mandy Herbert er met de titel vandoor gingen, kunnen 
we bekend maken dat ook de tweede editie van het Westlands Kampioenschap op het programma staat. 
 
CKV Valto organiseert woensdag 10 mei 2017 de tweede editie van het WK 2 tegen 2 korfbal voor alle A, B 
en C jeugd uit het Westland. 
Sinds dit jaar mag de C ook deelnemen aan het spectaculaire evenement, die het in hun eigen poule 
opnemen tegen hun leeftijdsgenootjes. De A- en B-jeugd blijft samengevoegd. 
  
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander 
koppel. 
Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig jaar aangehouden, zo kun je een driepunter 
scoren vanaf je eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee punten waard! 
 
De inloop van het evenement start om 18:00. Om 18:30 zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en 
om 21:40 is het evenement ongeveer afgelopen. 
 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Vul het onderstaand formulier in om je aan te melden. 
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie!!! 
 
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-valto.nl 



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
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2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Potgrondactie 2017 
		
Nog een paar foto’s bij de stukjes. 
  
Beter te veel dan te weinig 
Dat moet BVB gedacht hebben bij het leveren van de 
potgrond en tuinaarde bij Valto. Na twee trailers vol 
met pallets potgrond en tuinaarde, kwam er nog een 
vrachtwagen. Uiteindelijk was er verkeerd geteld in 
Maasland en hebben we 26 pallets (1500 zakken) 
teveel geleverd gekregen. 
 
  
Enthousiasme 
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Deze actie van BVB bood uiteindelijk wel 
de gelegenheid een spontaan 
verkooppunt op het oranjeplein op te 
richten. Wouter Krapels en Mark 
Hanemaaijer hebben als enthousiaste 
ouders hier nog even 22 zakken 
verkocht.  
 
Zij waren niet de enige enthousiaste 
ouders en leden. Veel spelers en ouders 
hebben geholpen met het uitrijden van 
de potgrond en tuinaarde. Ook een 
aantal bedrijven toonde hun 
enthousiasme over deze actie: 
  

• Bloemsierkunst de 
Carlton; droeg bij aan de kosten voor huis-aan-huis folders 

• Koornneef De Lier verbond zich onlangs aan Valto als sponsor en verbind daarmee 
graag haar naam aan deze actie. 

• Muijzenberg Hoveniers was duidelijk de grootste afnemer met 50 zakken. Hoewel we 
blij zijn met kleine en grote bestellingen, was deze erg mooi te krijgen van een bedrijf dat 
best al z’n adresjes hiervoor heeft. 

• VB Groep; tijdens de Beursvloer Westland (najaar 2016) hebben we een deal gesloten 
met VB Groe 

• Hierdoor konden we gebruik maken van hun open vrachtwagen gemakkelijk voor dit soort 
klussen. 

• E-Kwadraat voor drukwerk van deze actie 

  
Problemen 
Zo’n grote actie gaat niet altijd vlekkeloos. Wanneer je iemand hoort met een klacht, laat het dan even weten 
op potgrondactie@ckv-valto.nl. 
  
Opbrengst 
Met de hele actie hebben we  € 7,711.60 aan potgrond, tuinaarde en paraplu’s verkocht. Na aftrek van alle 
kosten houden we  ongeveer €3300 over voor de clubkas! Dit is 14% meer dan vorig jaar. Een prachtig 
bedrag dat ongeveer gelijk staat aan de contributie van 3 jeugd teams of 2 senioren teams. 
  
  
Groeten van Helma, Richard, Marco, Hans, Peter en Michiel (het potgrondactie team) 

Barbezetting komende week  
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam 
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de 
teambuilding Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het 
complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.  
 
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur 
beginnen.  
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de 
sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren even 
een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook even een 
berichtje naar Teun.  
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet 
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de 
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!  
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op jbridder@caiw.nl 
Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
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Beste Valto-leden, 
  
Voor C1, B1 en A1 zoeken we volgend jaar nieuwe sponsors. Wanneer jullie tips, iedeen hebben of een 
uitgebreid (social) netwerk, we maken er graag gebruik van. Mail sponsors@ckv-valto.nl en/of benader ons. 
Wanneer je onderstaande oproep voorbij ziet komen op facebook, vergeet niet te delen met je netwerk. Dest 
te groter ons bereik des te meer kans we op een goed match kunnen komen. 
  
Valto is een ambitieuze korfbalvereniging met veel talent. De jeugdselecties zijn hierbij in het bijzonder in het 
oogspringende teams die deze ambitie wekelijks laten zien. Voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar 
nieuwe sponsor voor VALTO C1, B1 
& A1, voor een minimale periode van 
3 jaar. Sponsoring van het hele team 
als ook deelsponsoring behoort tot 
de opties. Bent u geinteresseerd? 
Draagt u korfbalvereniging Valto een 
warm hart toe en/of zoekt u een 
mogelijkheid uw bedrijfsnaam te 
koppelen aan de ambitie van onze 
jeugdselectie? Schroom dan niet ons 
te benaderen voor een informatief 
gesprek!  
  
Contact ons op: sponsors@ckv-
valto.nl 
Of bel met Marco Stolze (06 3072 
8817) of Dennis Voskamp (06 2000 
9826) 
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Agenda 
 
08 april 2017  Korfbalfinale ZIGGO DOME 

10 juni 2017  EINDDAG!!! 
17 juni 2017  NK B-jeugd 1e klasse bij Valto 

24 juni 2017  Jeugdweekend 

 
Gratis schoenen 
Ik heb een paar kunstgrasschoenen van Asics over staan. Maat 38, kleur zwart met oranje veters. Zijn zeker 
niet nieuw meer maar kunnen nog wel een rondje mee, zeker bij hard groeiende voeten waarbij ze de 
schoenen een half veldseizoen passen! Asics valt over het algemeen een halve maat kleiner dan de gewone 
schoenmaat. Ik hoef er niets voor te hebben. Laat even weten als je geïnteresseerd bent, dan neem ik ze 
mee naar Valto. 
Marleen Slaman 
marleenslaman@gmail.com 
06-3635 5418 
 
 
Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?  
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer, 
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar 
geleden hebben georganiseerd. Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de 
algemene organisatie. Iemand voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand 
voor de vrijwilligers, iemand voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie. Daarnaast kunnen 
op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je willen helpen met het 
begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats willen leiden, of 
meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van de andere 
activiteiten?  
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl . Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter! Het 
wordt weer één groot feest!  
 
ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 21 April 2017  
Op vrijdagochtend 21 april 2017 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan 
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan 
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel 
activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het 
doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen. 
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar 
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op 
zoek naar vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je • 
Kleuters begeleiden tijdens de spellen • Een bardienst draaien • Helpen bij het opbouwen • Dansen tijdens 
de openings-act • Informatietasjes maken en/of uitdelen De wacht houden bij de in-/uitgang Mail dan naar 
gigakangoeroedag@ckv-valto.nl of stuur ons een appje. Zit je op school en wil je je taak gebruiken als 
maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je hierbij alle steun bieden! We zijn ook nog op 
zoek naar mensen die het projectteam komen versterken. Voor dit jaar en volgende jaren. Lijkt het je leuk 
om dot evenement te organiseren, vanuit een klaarliggend draaiboek, met mogelijkheden voor een eigen 
invulling, laat het ons dan ook weten! Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.  
 
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag  
Marije van Dalen (06-57120072)  
Lisa de Rijcke (06-36504301)  
Jan Jaap Elenbaas (06-29585387)  
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AGENDA VOORJAARSVERGADERING BIJ PRIVA 
	
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Voorjaarsvergadering. 
 
Deze wordt gehouden op maandag 10 april 2017, bij onze sponsor PRIVA! 
 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken dat ook de 
ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te 
vertegenwoordigen. 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2016 
3. Plannen en mededelingen van het bestuur 
4. Contributieverhoging 
5. Jubilarissen 
6. Rondvraag 
 
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg 
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 
 
Het adres van PRIVA is: Zijlweg 3, De Lier. 
 
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden 

 
 
Ledenadministratie  
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. Weet je op dit moment al dat je volgend 
seizoen geen spelend lid wilt zijn? Wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op 
die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden voor het 
nieuwe seizoen. De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2017. Hou hier rekening mee! Als er vragen en/of 
opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.  
 
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden  
Ledenadministratie CKV VALTO, leden@ckv.valto.nl  
 

Wedstrijdverslagen 
 
Wion 1 – Valto 1 YouTube 
Kreeg ook van Wion filmpje binnen met de hoogtepunten 
https://youtu.be/XAIvuNgPc30 
 
Valto 1 blijft koploper na winst op WION 1. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Met slechts één oefenwedstrijd in de benen zijn we van start gegaan met het vervolg van de veldcompetitie. 
Valto 2 had gelijk een zware kluif voor vandaag aan de koploper PKC /SKW groep 4. Alleen een stunt had er 
voor kunnen zorgen dat er punten gepakt zouden worden. Deze bleef uit, maar aan de verhalen te horen 
heeft Valto 2 hun huid duur verkocht en werd verloren met 23-16.  
Voor Valto 1 is het zaak om geen onnodig puntverlies op te lopen tegen de lager geklasseerde ploegen. In 
de oefenwedstrijd tegen overgangsklasser de Meervogels vorige week had het vlaggenschip laten zien er 
klaar voor te zijn. Vandaag was de tegenstander de rode lantaarndrager in poule WION 1, wat nog puntloos 
onderaan staat. Hun zaalseizoen was ook geen makkelijke, waarin zij dankzij hun inzet als beste nummer 7 
een plaats wisten te verdienen in de 1e klasse zaalcompetitie voor volgend seizoen. Zou hun inzet vandaag 
ook genoeg zijn om van die hatelijke nul af te komen?  
Valto 1 was er alles aan gelegen om de punten ook deze keer weer net als in september in de zak te 
stoppen om bij de koplopers te blijven horen. Dit moest vandaag wel zonder Sanne gebeuren, want zij was 
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dinsdag bij de training geblesseerd geraakt. Op haar plaats startte Lisanne naast Frank, Kevin en Naomi.  
Het leek vandaag niet van zelf te gaan bij aanvang van de wedstrijd. De thuisploeg begon de wedstrijd en 
hield in de verdediging de lijntjes erg kort. Bij Valto leek de scherpte van vorige week er niet te zijn, waardoor 
het wel even duurde voor de eerste treffer zou vallen. Hoelang weten we niet, want het ontbreekt WION aan 
een elektrisch scorebord. De eerste nul werd door een Rotterdamse dame van het flip-over bord  geschoten 
en bij Valto lijkt een traditie te worden dat Naomi deze taak op zich neemt. Zij zorgde namelijk voor de 
gelijkmaker. De heren van beide ploegen zouden nog even wachten met scoren, want pas na de 2-3 van 
Naomi zou ook een Rotterdamse heer de korf vinden. Tot de 5-5 tussenstand ging het gelijk op, maar toen 
kwam het keurcorps van Marrien goed op stoom. Met zes doelpunten op rij werd een gat geslagen naar 5-
11, maar de thuisploeg wist hier voor de rust nog twee punten af te snoepen tot een 7-11 ruststand.  
Voor de tweede helft toch maar een klok mee laten lopen, want zonder duren 35 minuten wel erg lang. Valto 
kwam scherp de kleedkamer uit en wist door de treffers van Bart en Judith het verschil weer terug op zes te 
brengen. WION wist nu ook het eerste doelpunt na de thee te scoren, maar Valto had de smaak te pakken 
en liep verder uit naar 8-16 na een kwartier spelen. Toen kreeg één van de WION heren het geluk aan zijn 
zijde en wist met twee afstandsschoten van wel héél ver weer wat terug te doen. Bart en Judith wisten dit 
helaas voor de thuisploeg binnen no time weer te terug op acht te brengen met nog tien minuten op mijn 
klok. Er was intussen wat vers bloed binnen de lijn gebracht door de thuisploeg en dit leek zijn vruchten af te 
werpen. Zij wisten het gat van 10-18 te verkleinen naar 13-18, voordat Valto weer tot scoren kwam. Met nog 
een minuut of vijf te gaan werd Frank vervangen voor Ron. Hij zou in zijn tweede poging laten zien dat hij 
wel degelijk strafworpen kan nemen en maakte er 14-20 van. Mijn tijd zat er op, maar scheidsrechter de 
Groot wist hoelang we nog moesten. Dit bleek nogal wat tijd te zijn, waarin beide ploegen nog één keer tot 
scoren kwamen. Judith wist van afstand de eindstand 15-21 op het bord schieten, waarmee we gedeeld 
koploper blijven. Helaas lieten ook de andere koplopers Albatros en ONDO (M) geen steekje vallen, dus 
wacht ons volgende week de eerste finale wedstrijd in dit voorjaar. Promovendus ONDO komt dan uit 
Zeeland gereden om voor de Villa om de punten te strijden. Valto speelde in september vooral tegen zichzelf 
en wil nu dus revanche nemen op de verloren punten in Zeeland. Door de Korfbal league finale begint deze 
wedstrijd op een ongewoon tijdstip nl. 13:00 uur. We zullen met z’n allen de lunch dus even moeten 
uitstellen en ons achter het vlaggenschip scharen om ze naar de overwinning te schreeuwen.  
 
Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
Valto B2 - IJsselvogels B2 
We moesten spelen tegen IJsselvogels B2, en als eerste wedstrijd op het veld gingen we er met goede 
moed in, eerst ging het gelijkop, maar daarna liepen we uit: met rust stond het 6-2, IJsselvogels kwam nog 
een beetje terug, maar we bleven voorstaan: 10-5. Aan het einde van de wedstrijd kwam IJsselvogels nog 
een beetje in de buurt, maar we wonnen uiteindelijk met 12-8. Volgende week hoeven we niet te spelen, 
maar over 2 weken moeten we uit tegen DES in delft, we hopen natuurlijk weer op 2 punten! 
Groetjes, 
Luca Hagemans. 
 
Olympia C4- Valto C2 
Zaterdag moesten wij uitspelen tegen Olympia C4.  
De eerste helft begon Valto scherp en stond gelijk 0-2 voor. In de rust stonden we met 1-3 voor. Toen de 
tweede helft begon, ging Olympia vol voor de winst en werd het al een stuk lastiger voor Valto. En al snel 
scoorde Olympia een doelpunt. Maar uiteindelijk hebben we toch nog 6-8 gewonnen. 
 
Rosanne 
 
Valto C4 
Zaterdag 1 april was de eerste buiten wedstrijd voor de C4. 
Ze moesten tegen Eibernest, daar van hebben ze 2-6 gewonnen. 
We hadden nog 3 invallers dat waren Marit, Alysha, Mette. 
Tim heeft er 3 gescoord, Marit heeft er 2 gescoord en Mette 1 gescoord. 
 
Valto D2 – KCC / SO Natural 
Zaterdag 1 april geen grap echt waar.  De eerste buiten wedstrijd voor de competitie. Eerst een goede 
warming-up gedaan en even terug de kleedkamer in voor een peptalk.  Waar was de scheidsrechter?? Nog 
niet aanwezig dus onze coach Thomas nam dit op zich. Gelukkig nog Esmee die ons aanwijzingen toe riep. 
Onder tussen mieze regen, maar vol goede moed de wedstrijd in. Al snel werd er mooi gescoord door Marit. 
Over en weer met mooie kansen maar de bal wou niet in de korf. De regen werd heftiger en de bal werd 
gladder. Gelukkig scoorde Valto een paar punten, zodat we met rust 4-1 voor stonden.  Na de rust en toch 
wel een beetje koud en nat gingen we weer de wedstrijd in. De scheids gearriveerd dus Thomas kon nu ook 
aanwijzingen geven.  De ouders van D2 en tegenpartij zaten heerlijk droog in de Dug-out. Nog een paar 
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mooie kansen en de oeisss en aaas gingen over en weer van de ouders maar uiteindelijk is de stand 7-2 
voor Valto geworden. 
Een leuke eerste wedstrijd en Sanne Rijsdijk bedankt voor het invallen.  
Gr Alicia van Dijk  
 
Valto D4 
Vandaag de eerste competitiewedstrijd buiten. We hadden 4 invallers uit de D3. In de eerste 10 minuten was 
Valto het meest aan de bal maar wad nog een beetje zoekende. VEO maakte het ons moeilijk. Bij de eerste 
wissel stond het dan ook 0-0. Na de wissel maakte Julia al gauw 1-0. Daarna scoorde Estelle 3 keer en Igor 
en Lucas 1 keer. VEO scoorde ook 2 keer. Bij rust stond het 6-2. VEO zakte terug zodat Valto het overwicht 
had in de wedstrijd. Julia, Maaike, Lucas en Iris scoorden nog in het laatste gedeelte. De eindstand was 
uiteindelijk 11-3! Dit is een lekker begin van de competitie.  Jullie hebben goed gespeeld! Milou, Maaike, 
Estelle en Anouk bedankt voor het invallen! Volgende week geen wedstrijd en dan gaan we er weer tegen 
aan! 
 
Groetjes Igor en Mildred 
 
Valto E3 – Olympia (S) E1:  2 – 10 (ruststand: 1 – 7) 
Afgelopen zaterdag was onze eerste wedstrijd buiten – het was onverwacht fris en ook wat regenachtig… In 
het eerste en tweede kwart van de wedstrijd speelde Olympia met best veel duwen en botsen – dit zijn wij 
niet gewend! - en wat sneller dan wij. Wij verdedigden niet sluitend genoeg, waardoor we snel 0-1 achter 
kwamen. Dieuwertje scoorde 1-1, maar daarna scoorde Olympia vele keren.  
Rust: 1-7, water / limonade / Banaan / Ananas / … en tips van onze coach Helen  
Het derde en vierde kwart verdedigden we beter - alleen Tess kwam tot scoren. e hebben 
alles gegeven. Het belangrijkste is dat het al steeds beter lukte ons eigen spel te gaan spelen 
😊. 
Vanuit een perfecte dug-out – sportieve groeten!  
NB. Bedankt voor het scheidsen, Joost! 
 
Valto E4 
De eerste competitiewedstrijd van de E4 was zaterdag uit tegen ALO. Na een paar hele mooie 
trainingsavonden buiten viel het wel een beetje tegen dat het precies ging regenen toe de wedstrijd begon. 
Extra moeilijkheidsgraad op kunstgras, want het zand blijft aan de bal zitten en dat is vervelend de bal 
vangen. Gelukkig heeft de tegenstander daar ook last van ;-) 
Het wordt een leuke wedstrijd waarbij de E4 al snel het eerste punt maakt. Het tempo bij de tegenstander is 
niet hoog en hier weet Valto mooi gebruik van te maken.  Het staat al snel 6-0. Knap hoor…Door de regen 
en het langzame spel ziet het er vooral na de rust wat matjes uit. De tegenpartij zit vooral zichzelf in de weg, 
en hierdoor zakken ook wij toch wel wat terug. dit maakt dat ALO 2 keer kon scoren. Maar met een 
uiteindelijke stand van 10-2 is het een ruime en mooie overwinnen! Jullie hebben echt heel goed 
overgegooid, elkaar gevonden en vaak op de korf gemikt! Een mooie overwinning! 
Tip voor de spelers als jullie veel oefenen met afvangen en dit ook toepassen in de wedstrijd dan kunnen 
jullie het spel helemaal maken!  
 
Groetjes Annemieke en Jette. 
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Valto E6 
Na een geweldige start op het toernooi in Delft, vorige week zaterdag, waar alle vier de wedstrijden werden 
gewonnen , 4-0 / 4-2 / 6-0 / 3-1 en E6 met de eerste prijs in hun poule naar huis ging, heeft E6 vandaag 
genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Na een mooie start in de eerste 10 minuten waar Justin 2x 
heeft gescoord moest E6 de eerste tegentreffer dulden in de tweede 10 minuten.  Na nogmaals 2 treffers 
van Justin en 1 treffer van Ben hadden we de hoop de volle winst te pakken. Weidevogels was echter niet 
dezelfde mening gemoeid en kwam van een achterstand toch nog terug op 5-5 .  Toch hebben onze jongens 
en meiden een geweldige wedstrijd gespeeld. Ga zo door E6 jullie zijn op de goede weg . 

 
 
Olympia F2-Valto F2 
 Zaterdag 1 april om 8 uur vertrek naar Spijkernisse. En nee, dat was geen april grap. 
De eerste wedstrijd van het voorjaars veldseizoen. In de zaal waren we als tweede geeindigd, dus we zijn 
goed bezig. 
In Spijkernisse begon het al bij aankomst zachtjes te regenen. Dat viel wel een beetje tegen ... 
De eerste 10 minuten ging het gelijk op. De 0-1 werd door Bas gescoord, maar Olympia kwam binnen een 
minuut terug met de 1-1. 
De tweede 10 minuten wist Anouk de 1-2 te maken, zodat we met een kleine voorsprong de rust in gingen. 
Na de rust wist Anouk er 1-3 en 1-4 van te maken. De super-speler van Olympia mocht erin. Dat speelt altijd 
een beetje lastig. 
In de laatste 10 minuten vielen er aan beide kanten doelpunten. Mike scoorde tweemaal. 
Uiteindelijk gingen we naar huis met een winst van 3-6. 
  
Goed begin van het seizoen. 
  
Anouk Koole en Louise 
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