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Bomvol
Het was een drukke week, een van de drukste eerste weken van het jaar die ik gekend heb. Kortom, lekker
van start, met een bomvolle agenda. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat met
de eerste trainingen en de eerste wedstrijden van 2018 de meeste oliebollen zijn verteerd. Ik heb in ieder
geval een leuke theatervoorstelling in de Villa gezien, evenals een paar gave clinics van Korfbalstars. Zo te
horen waren die erg leuk.
Voor een aantal leden was het even schakelen, niet alleen omdat de vakantie weer voorbij is, maar ook
omdat ze ineens in een andere hal moesten spelen, of zelfs hun wedstrijd afgelast zagen worden. Heel
vervelend, maar goed om te zien dat we met veel mensen snel kunnen overleggen en beslissen, zodat er
toch nog wedstrijden door konden gaan. Dank voor jullie flexibiliteit en oplossingsgerichte meedenken.
Misschien was dat ook wel de reden dat hal 2, onze oude vertrouwde hal van weleer zo ontzettend vol
stond. Bomvol. Geen ideale kijklijnen, wel direct gezellig door het verlaagde plafond en de knusse tribunes.
Het was mooi om de selectie daar de volle winst te zien behalen en dus toch weer een succesje in deze
tweede arena. Zonder spandoek, maar ook zonder handdoek.
En wie dacht dat de agenda wat leger zou zijn de week er op, die heeft het mis. Dinsdag staat de volgende
ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup op het programma, een bestuursvergadering, Fit & Fun en natuurlijk
de trainingen, zodat we er zaterdag allemaal weer staan. Dit keer uit of in de Hoekstee waar we onze
jaarlijkse ‘thuiswedstrijden’ een keertje uit spelen. Dus vergis je niet als je Valto B1, A1, 2 en 1 wilt komen
aanmoedigen. Hoek van Holland is the place to be!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week
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Opstellingen 13 januari 2018
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg
VALTO 3 – vertrek 15.45 uur
Heren: Rob, Ruben, Roland, Niels L en Niels K
Dames: Laura, Lisa, Sharon en Petra, res: Marije D
VALTO 4 – vertrek 14.15 uur
Heren: Steven, Michael, Thomas, Twan, Ruben en Alex
Dames: Esmée, Manon, Romy, Joyce, res: Lysanne V en Inge D
VALTO 5 – vertrek 15.00 uur
Heren: Marco, Hans, Michiel, res: Sjors en ??
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna

Uitslagen

De Bijblijver, 10 januari 2018

3

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde thuis tegen Albatros 1. Voorafgaand aan de wedstrijd stonden beide ploegen met 6
punten op een gedeelde 4e plek. Een belangrijke wedstrijd, die door VALTO gewonnen moest worden om zo
wat afstand te nemen van de onderste plekken. De wedstrijd ging lang gelijk op, en via een ruststand van
13-13, werd het verschil pas halverwege de tweede helft gemaakt, toen het vlaggenschip een voorsprong
van 5 doelpunten pakte. De wedstrijd leek toen wel gespeeld, maar met de schotklok weet je het nooit.
Gelukkig wist VALTO de wedstrijd goed uit te spelen en werd er met 28-24 gewonnen. Hiermee blijft VALTO
op de 4e plek staan, maar nu alleen. De achterstand op de koploper (VEO) bedraagt drie punten en de
voorsprong op de nummer laatst (Juliana) is 6 punten. A.s. zaterdag beginnen we aan de returnwedstrijden
en speelt het eerste ‘thuis’ (in de Hoekstee) tegen Juliana. Uit werd er met 13-19 van deze ploeg gewonnen.
VALTO 2 speelde thuis tegen koploper Albatros 2. Waar VALTO al vier punten had verspeeld in de eerste
zes wedstrijden, had tegenstander Albatros alleen gelijkgespeeld tegen Vriendenschaar, de rest van de
wedstrijden werd gewonnen. Maar het tweede had in de eerdere thuiswedstrijden nog geen punten verspild
en dat wilde ze graag zo houden. In een sterke wedstrijd van VALTO kwam de tegenstander er eigenlijk niet
echt aan te pas en was de wedstrijd al ruim voor het eind al wel gespeeld. Er werd met 22-17 gewonnen.
Hiermee pakt het tweede de aansluiting met de koppositie en heeft het alles in eigen hand. A.s. zaterdag
staat de returnwedstrijd tegen Maassluis 2 op het programma, ook thuis in de Hoekstee. In de uitwedstrijd
werd hier tegen gelijkgespeeld, 20-20.
VALTO 3 speelde uit tegen Sperwers 3. Het derde ging goed van start, maar liet zich daarna wat in slaap
sukkelen door de tegenstander. Hierdoor kon Sperwers weer enigszins terugkomen in de wedstrijd en stond
het met rust 9-12 en leek het nog alle kanten op te kunnen. Maar dat werd in de 2e helft al snel recht gezet,
want door even aan te zetten, werd het verschil al snel gemaakt. Einduitslag: 12-29. Door het verlies van
medekoploper Nieuwerkerk staat het derde nu alleen bovenaan met 12 punten uit 7 wedstrijden. A.s.
zaterdag speelt het derde uit tegen Nieuwerkerk, de enige tegenstander die tot nu toe wist te winnen van
VALTO 3. Thuis werd het namelijk 13-15.
VALTO 4 was vrij en speelt zaterdag tegen koploper VEO 5. Het verschil met de koploper is drie punten, dus
bij winst doet het vierde goede zaken.
VALTO 5 speelde uit tegen koploper Weidevogels 4. Na een goede competitiestart van het vijfde, de eerste
vier wedstrijden werden gewonnen, wil het de laatste weken niet meer zo lukken. Om de aansluiting te
houden met de koppositie moest Weidevogels verslagen worden, maar dat was geen makkelijke opgave. De
wedstrijd ging lang gelijk op, maar uiteindelijk was Weidevogels toch wel de betere ploeg. Het werd 17-14.
A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Thor 2. Thuis werd hier met 30-16 van gewonnen.
VALTO 6 moest thuis spelen tegen DES, maar doordat de vloer in hal 1 afgekeurd werd, werden de
wedstrijden van de selectie verplaatst naar hal 2 en kon de wedstrijd van VALTO 6 niet doorgaan. A.s.
zaterdag is het zesde vrij.
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VALTO 7 speelde uit tegen KCR 9. Gezien de stand moest het mogelijk zijn om de punten weer mee naar
huis te nemen, maar dan moet je het nog wel even doen. Gelukkig hield het zevende het hoofd koel en deed
het wat het moest doen, namelijk winnen. Het werd 10-15. Het zevende staat daarmee bovenaan, maar de
nummer 2 (ONDO 6) heeft twee wedstrijden minder gespeeld en nog geen punten verspild. A.s. zaterdag is
het zevende vrij.
VALTO 8 speelde thuis tegen Dijkvogels 4. Tegenstander Dijkvogels wist nog geen punt te halen en het
achtste staat bovenaan met maar één verloren wedstrijd. Dit verschil was in het veld ook terug te zien, want
er werd met gemak gewonnen: 24-8. A.s. zaterdag is het achtste vrij.
VALTO A1 moest thuis spelen tegen Albatros A1, maar doordat de vloer in hal 1 afgekeurd werd, moest er
uitgeweken worden naar hal 2. Helaas lukte het niet om op tijd het scorebord aan de praat te krijgen en kon
de wedstrijd helemaal niet gespeeld worden. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis (in de Hoekstee) tegen PKC
A2. Uit werd hier met 25-19 van verloren.
VALTO A2 speelde uit tegen Meervogels A2. Beide ploegen bevinden zich in de ruime middenmoot van de
poule, dus op voorhand werd een gelijk opgaande strijd verwacht. In de eerste helft wilde het bij VALTO nog
niet zo lukken en zo werd er met rust tegen een 10-5 achterstand aan gekeken. In de tweede helft kwam
VALTO goed terug en in een spannende slotfase werd er toch nog een punt uitgesleept, 15-15. A.s.
zaterdag speelt de A2 uit tegen IJsselvogels A2. Thuis werd er met 16-14 gewonnen.
VALTO A3 speelde uit tegen koploper Avanti A4. Helaas wilde het vooral aanvallende niet zo lukken bij
VALTO, want in de hele wedstrijd werd er maar drie keer gescoord. Avanti wist de korf ook niet heel
makkelijk te vinden, maar wel meer dan genoeg keer voor de winst: 9-3. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen
RWA A2. Deze ploeg wist nog geen punten te halen, dus voor VALTO de kans om hun puntenaantal te
verdubbelen.
VALTO B1 speelde uit tegen koploper Maassluis B1. Om nog enige aansluiting bij de koppositie te houden,
moest er gewonnen worden, maar dat was geen makkelijke opgave. Steeds als VALTO weer wat dichterbij
kwam, wist Maassluis de voorsprong weer te vergroten. Halverwege de 2e helft wist de B1 nog op gelijke
hoogte te komen, 13-13, maar ook toen had Maassluis een antwoord. Uiteindelijk werd er met 19-15
verloren. De B1 staat nu op de 4e plek, met 6 punten achterstand op de koploper en 4 punten op de nummer
2. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis in de Hoekstee tegen KCC B2. Uit werd er met 13-18 van deze ploeg
gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen koploper Olympia B1. Een paar weken gelede werd er thuis met 6-11 van deze
ploeg verloren. Dit keer wist de B2 het verdedigend een stuk beter dicht te houden, maar helaas lukte het
niet om zelf meer doelpunten te scoren. Zo werd er helaas dus wel weer verloren, maar was het verschil wel
minimaal, 7-6. A.s. zaterdag is de B2 vrij.
VALTO B3 moest thuis spelen tegen Twist B2. Ook deze wedstrijd moest eruit gehaald worden vanwege de
vloer in hal 1 en het verplaatsen van de selectie wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Korbis B2.
Deze tegenstander wist pas één wedstrijd te winnen, terwijl de B3 zelf vier punten wist te halen uit de eerste
vijf wedstrijden.
Valto C1 mocht deze week aantreden tegen de nummer 4 uit de poule, VEO C1. Hoewel het officieel een
wedstrijd heet, is het nooit een strijd geweest. Valto was vanaf het begin de sterkere ploeg en wist met ruime
cijfers te winnen. De uitslag zegt genoeg: 9-16. Komende zaterdag staat Avanti op het programma. Zij zijn
tot nu toe de enige die nog aan kunnen haken bij Valto. Thuis werd er nog eenvoudig gewonnen van Avanti,
maar onderschatting is hier waarschijnlijk het grootste gevaar. Bij winst wordt er een gat geslagen van 4
punten en is dat een belangrijke stap naar het kampioenschap!
Valto C2 begon rommelig aan de wedstrijd tegen Weidevogels C1. Door een file kwam de ploeg te laat aan
en was er geen voorbereidingstijd. Dit had zijn weerslag op de 1e helft van de wedstrijd. Met rust stond het
4-2 achter. Deze rust kon echter wel gebruikt worden om de puntjes op de i te zetten en de focus weer goed
te krijgen. In de tweede helft vocht Valto zich netjes terug tot uiteindelijk een verdiende 6-9 overwinning.
Komende week gaan jullie helemaal naar 's-Gravendeel om tegen koploper Ado te spelen. Thuis werd er
nipt verloren met 4-5. Dit was echter wel de enige wedstrijd waarin Ado het lastig heeft gehad. Alle andere
wedstrijden werden met (hele) ruime cijfers gewonnen.
Valto C3 speelde tegen hekkensluiter WION C1. Er werd vrij eenvoudig gewonnen met 16-8. Knap dat jullie
16x de korf wisten te vinden! Zaterdag as zijn jullie vrij.
Valto C4 ging naar de Buitenhof in Delft om tegen Excelsior C2 te spelen. De 1e helft was niet echt
denderend maar na een flinke preek in de rust herpakte Valto zich. Van een 5-6 voorsprong vlak voor tijd
werd het toch nog een 6-6 gelijk spel. Jullie 1e punt in de zaal is in ieder geval binnen! Zaterdag gaan jullie
naar Maassluis C3. Thuis werd hier van verloren met 3-5 maar had er meer in gezeten.
Valto D1 kreeg Kinderdijk D1 op bezoek, 1 van de onderste ploegen uit de poule. Of het onderschatting was
of dat Valto nog niet helemaal wakker was, weet ik niet maar ze hadden in ieder geval flink veel moeite met
deze tegenstander. Gelukkig wisten ze een 0-4 achterstand nog om te buigen naar een 6-6 gelijkspel
waardoor er nog 1 punt in De Lier bleef.
Valto D2 kreeg Excelsior D2 op bezoek die na 6 wedstrijden gelijk stond met Valto. Dat bleek ook wel uit de
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wedstrijd: het was spannend tot het einde. Valto wist met het kleinst mogelijke verschil te winnen: 7-6.
Komende zaterdag spelen jullie tegen Meervogels D1. Thuis werd hier 4-7 van verloren.
Valto D3 ging naar Delft om tegen Fortuna D3 te spelen. Valto had veel moeite met de lengte van Fortuna
en kwam daardoor niet goed in de wedstrijd. Uiteindelijk werd er met 4-10 verloren. Komende zaterdag is de
D3 vrij.
Valto D4 had een zware dag tegen Phoenix D2. Phoenix was duidelijk een paar maatjes te groot voor Valto.
De uitslag zegt genoeg: 2-17. Zaterdag spelen jullie tegen Fortuna D4. Zij staan maar 1 plaatjes boven jullie
maar thuis werd hier wel met 3-10 van verloren.
Valto D5 had een goede dag tegen Twist D2. Werd er uit nog verloren van deze ploeg, thuis hadden jullie ze
beter in bedwang en werd er netjes met 7-5 gewonnen. Zaterdag spelen jullie tegen Achilles D3, waar thuis
nog vrij eenvoudig van gewonnen werd: 9-2.
VALTO E1 heeft afgelopen zaterdag 2018 goed gestart met een hele goede wedstrijd tegen Phoenix. Er
werden maar liefst 25 goals gemaakt en maar 7(!) goals doorgelaten! Wat jullie vooral goed deden was het
afvangen. De eindstand was dus 25-7! Volgende week spelen jullie uit tegen ONDO. Succes!
VALTO E2 had afgelopen zaterdag wat last van opstartproblemen. Met rust was het nog spannend met een
2-3 stand op het scorebord. De tweede helft schrok de E2 wakker en werd er goed gekorfbald. Uiteindelijk
werd er ruim gewonnen met 4-14. De doelpunten waren ook redelijk verdeeld, bijna iedereen heeft
gescoord! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Weidevogels! Succes!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Futura. Jullie begonnen goed en stonden al snel op een 40 voorsprong, maar het werd nog wel even spannend toen jullie Futura na rust terug liepen komen naar 4-3.
Gelukkig maakte VALTO vervolgens in twee minuten tijd 4 doelpunten en kon de wedstrijd rustig worden
uitgespeeld. De eindstand was 10-5. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E4 heeft afgelopen zaterdag gewonnen van Olympia. Jullie speelde een goede wedstrijd en wonnen
de wedstrijd uiteindelijk met 3-8. Goed gedaan! Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie nu op de eerste
plaats staan! Probeer deze plaats te behouden! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Meervogels. Jullie begonnen goed en verdedigden fel, maar
helaas wisten jullie dit niet heel de wedstrijd vol te houden en wist Meervogels uit te lopen. Er werd verloren.
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO. Zet ‘m op!
VALTO F2 wist afgelopen zaterdag de korf 4 keer te vinden door goed samen te spelen en de bal snel te
laten gaan. Helaas wist ODO 7 keer te scoren waarvan er 5 onnodig waren. Jullie vergaten af en toe te
verdedigen waardoor de tegenstander makkelijk kon scoren. De eindstand was 4-7 in het voordeel van
ODO. Maar aanstaande zaterdag vindt gelijk de revanche plaats, want dan spelen jullie weer tegen ODO.
Dus deze week hard trainen en hopelijk winnen jullie dan volgende week wel! Zet ‘m op!
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen Wion. De wedstrijd begon goed, met de rust stonden jullie 1-4
voor. Toen mocht Wion een superspeler inzetten en dit werd een speler uit Wion E1 en die was heel erg
goed. Maar gelukkig bleven jullie ook mee scoren waardoor jullie voor bleven staan! De laatste 10 minuten
mocht hun superspeler er weer uit, maar toen haalde de coach van Wion helaas een andere speler eruit..
Hierdoor kwam Wion op gelijke hoogte en wisten ze in de laatste minuut ook nog de winnende te scoren en
werd het 12-11. Echt heel erg jammer, maar jullie hebben het super goed gedaan en hebben er weer lekker
veel gescoord! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F4 speelde een goede wedstrijd tegen ONDO met een hoop doelpunten. Jullie kunnen al goed
overspelen waardoor jullie een hoop kansen krijgen. Verdedigend vinden jullie het af en toe nog wel een
beetje lastig om bij de tegenstander te blijven en zeker als er dan ook nog een superspeler inkomt. Maar
jullie speelde een goede wedstrijd waarin jullie maar liefst 14 keer wisten te scoren en de tegenstander maar
5 keer! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen OZC, helaas is de Vreeloohal extern
verhuurd, dus spelen jullie voor één keer in de Mavo. Succes!

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te
fluiten.

Afgelopen zaterdag
We kregen geen wedstrijden terug. Nu was dit wel verwacht omdat 1, 2, A1
meestal niet terugkomen.

Wedstrijden buiten VALTO
•

Jan mocht ONDO – Excelsior fluiten. Alleen was dit niet onze buurman
ONDO maar ONDO uit Sint Laurens (Middelburg).
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•
•

•

Weet ondertussen, uit betrouwbare familiebron, dat ONDO uit ’s Gravenzande haar naam te danken
heeft aan iemand van ONDO uit Middelburg die in ’s Gravenzande was gaan wonen. Alleen hadden ze
destijds niet verwacht dat het verre Zeeland en Westland elkaar zouden gaan tegenkomen ☺.
Maar goed Jan meldt: “leuke sportieve wedstrijd die tot 15 min voor eind van de wedstrijd gelijk op ging
maar uiteindelijk toch gewonnen werd door Ondo met 21-15.”
Rick en Alex gingen naar Wormer. Een beetje korfballer weet dat hier Groen Geel vandaan komt.
Verder weet ik geen details.
Alex floot ook nog zelf Duko 1 – Naas 1. Het werd hier 14-20. Een terechte overwinning.
Cock floot dichterbij namelijk DES 3 – Pernix 3. Cock meldt “DES was veel te sterk en Pernix kon
het maar moeizaam bijhouden. Het was een leuke en sportieve wedstrijd, met een eindstand van 23
tegen 16 voor DES.”
Hiernaast heeft Cock ook nog beoordeeld. Cock schrijft “een scheidsrechter beoordeelt bij Maassluis
tegen VEO. Ook dit was een hele leuke wedstrijd. De scheidsrechter heeft deze wedstrijd op hoog
niveau begeleidt. Super... “

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.

Komend weekend
De aanwijzingen voor de komende week:

zaterdag 13 januari 2018
Scheidsrechter Gastheer
11:00 Valto F4

OZC F2

15:05 Valto B1

KCC / SO natural B2

16:15 Valto A1

PKC / SWKGroep A2 R. Peters

17:35 ODO 2

Kinderdijk 2

Cock Matthijsse

17:50 Valto 2

Maassluis 2

Johan de Rover (Peter de Rijcke)

19:10 Valto 1

Juliana 1

WPA. Blok

(Peter de Rijcke)
(Peter de Rijcke)

(Peter de Rijcke)

zondag 14 januari 2018
13:15 Phoenix 3 Refleks 3

Thijs Dijkstra

Rick en Alex nog maar die horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van de A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de C/D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO A1 intenser wordt
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1/ 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.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste
eindstan te raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de
wedstrijd bekend gemaakt worden.
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Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
Datum

Tijd

Wedstrijd

Team
van de week

13-01-2018

19.10uur

D1

27-01-2018

16.15uur

VALTO 1 – Juliana 1
(sporthal de hoeksteen)
VALTO 1 –VEO 1

Speler
VALTO 1 of
A1
Mees

F3 + F4

Judith

27-01-2018

13.20uur

VALTO A1 –DHaghe A1

kangoeroes

17-02-2018

19.50uur

VALTO 1-Fortis 1

D2

Lisa/Myrte/
Vera
Frank

Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ineke Vreugdenhil, Irma Koornneef, Janine Krapels

Even voorstellen! Team van de week Valto D1
Wie spelen er allemaal in dit team?
Brecht, Finne, Sanne, Renske en Mieke
Tim, Milan, Sven en Kees
Wie zijn de trainers/coaches?
Thomas en Esmee
Wat kan dit team erg goed?
Doelpunten scoren en het voor verdedigen gaat ook steeds beter.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Met links en rechts gooien, en de 2de kans benutten.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Ongeslagen kampioen op het veld en team van het jaar bij de Jumbo actie.
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
26-20
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Tegen RWA D1, de thuiswedstrijd tegen RWA wonnen we met 12-6.
Wat zou de D1 willen leren van Mees die langs komen op de training?
De 2e kansen benutten en met de verkeerde hand gooien.

De Bijblijver, 10 januari 2018

8

Filmen

Speaker

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

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Speelde de Valto selectie na een welverdiende vakantie de
thuiswedstrijden tegen Albatros, een tegenstander die we nog niet
waren tegengekomen dit seizoen. Valto 1 – Albatros 1 begon
voortvarend en met rust stond er al een 13-13 gelijkspel op het
bord. De 2e helft was duidelijk voor Valto en dat uitte zich ook in de
uitslag, 28-24 winst! Valto 2 liep in de wedstrijd tegen Albatros 2 op
sommige momenten uit en liet Albatros dan weer terugkomen,
maar het 2e was zéker beter! Valto 2 won dan ook met 22-17. De
wedstrijd van de A1 tegen Albatros A1 is helaas gestaakt, vanwege problemen met de vloer in hal 1 en
problemen met de klok in hal 2 heeft de scheidsrechter dit besluit genomen. De klok is later in de middag
gerepareerd, waardoor er gelukkig gespeeld kon worden.

Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing
De Vreeloo hal is op dit moment niet in de beste staat, afgelopen zaterdag hebben we daardoor ook moeten
besluiten de wedstrijden van de B3 en Valto 6 als vereniging niet te gaan spelen. Dat is voor niemand leuk
maar we dragen met elkaar een verantwoordelijkheid voor elkaars gezondheid en dat is op zo'n moment het
belangrijkste. Dank voor de reacties waarin teleurstelling naar boven kwam maar waar de boventoon begrip
was, met elkaar op zoek naar oplossingen want #datisvalto. Als bestuur werken we samen met Optisport en
de gemeente om de problemen met zowel de klok als de vloer spoedig op te lossen. Vragen? Vragen!

Weetje van de week
Het TeamNL Korfbal bid is de deur uit, kunnen we als dé sportvereniging van het Westland de internationals
naar De Lier halen? Afgelopen vrijdag waren er in ieder geval al een paar, want Korfbalstars deed De Lier
aan voor een super gave clinic voor de E,D,C & B jeugd! Valto 1 speelt komende dinsdag in de Zuid-Holland
Korfbal Cup voor een plaatsje in de halve finale tegen KOAG uit Krimpen aan den IJssel, ik hoop dat we met
zijn allen weer kunnen juichen voor een mooi resultaat van 1!

Herhaling berichten
Op tijd beginnen!
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze.
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg
niet te veel uitlopen. Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van
de wedstrijd er voor inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen!
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

Korfbalster
Een struise korfballende deerne uit Halle
had geen enkele moeite om in te vallen.
Toch stopte ze op enig moment.
Waarom werd spoedig bekend:
ze was van een dochter bevallen.
To Val
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Wedstrijdverslagen
VALTO begint het nieuwe jaar met dubbele winst op Albatros.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de gewonnen inhaalwedstrijd van VALTO 1 in Oud Gastel tegen Juliana op de drempel van Kerst,
konden we allemaal genieten van een “vrij” weekend. Hopelijk is iedereen de feestdagen goed doorgekomen
en op gepaste wijze gevierd. Vanaf deze plaats wil ik iedereen nog de aller beste wensen doen voor het
nieuwe jaar. In het eerste weekend van het nieuwe jaar stonden ook gelijk weer de eerste wedstrijden
gepland. Als tegenstander kwam de selectie van Albatros uit Zwijndrecht naar De Lier. Het werd nog wel
even spannend of er vandaag wel gespeeld kon worden, want de vloer in hal 1 is na het nieuwjaarsfeest een
beetje geruïneerd. Het scorebord in hal 2 is al een tijdje stuk, dus wordt spelen met schotklok erg lastig.
Gelukkig is het gelukt om dit te verhelpen, al kwam het wel te laat om de wedstrijd van de A1 nog te kunnen
spelen. Zij zullen deze dus nog op een later tijdstip in moeten halen.
VALTO 2 mocht de spits afbijten tegen de ongeslagen koploper Albatros 2. Om de aansluiting met de top te
houden moest er gewonnen worden. Gezien de resultaten van de laatste wedstrijden zou het wel eens een
spannend potje kunnen worden. Dit bleek ook al snel na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van
Bentum. Het was Ron die VALTO met een vrije bal al in de eerste minuut op voorsprong zette. Albatros is
echter niet voor niets koploper in de poule en egaliseerde even later ook uit een vrije bal. De ploegen bleken
in de eerste helft erg aan elkaar gewaagt, want het zou beide teams niet lukken om een gaatje te slaan. Er
werd om en om gescoord met dan VALTO en dan Albatros op een kleine voorsprong. Pas aan het eind van
de eerste helft lukte het VALTO om met het afstandsschot van Ron het eerste gaatje te maken bij 10-8. De
laatste minuten zouden de ploegen weer om en om scoren, waardoor de kleedkamers werden opgezocht bij
11-10.
Bij het begin van de tweede helft bleek VALTO het verdedigend weer goed voor elkaar te hebben. De eerste
aanvallen werden afgeslagen en het was uiteindelijk VALTO die weer als eerste scoorde na de mandarijnen.
Albatros zou nog één keer de aansluiting krijgen, maar toen zette VALTO met zes treffers op rij een mooie
18-11 tussenstand op het nog af en toe haperende scorebord. Bij Albatros waren al de nodige verse spelers
binnen de lijnen gebracht in de hoop het tij te keren, maar VALTO zou deze voorsprong niet meer
weggeven. Het verschil bleef steeds 6 á 7 doelpunten totdat VALTO in de slotfase de touwtjes wat liet
vieren. Met nog twee minuten op de klok schoot Ron met zijn tiende treffer de laatste VALTO treffer op het
bord. Albatros leek nog het geloof te hebben dit verschil van zeven binnen de twee minuten te kunnen
dichten, maar door hun gehaaste spel werden niet altijd de juiste kansen gepakt. Het lukte hen nog wel om
de eindstand wat draaglijker te maken, voordat scheidsrechter Van Bentum het laatste fluitsignaal liet horen.
Met deze 22-17 overwinning is VALTO 2 de koplopers Albatros en Fortis tot één punt genaderd. Dat worden
dus spannende returnwedstrijden te beginnen volgende week tegen CKC Maassluis 2.
Dan was het de beurt aan beide vlaggenschepen. VALTO 1 was het kerstreces ingegaan met twee
overwinningen uit twee minder goede wedstrijden. Zowel tegen KCR als op bezoek bij Juliana werd er alleen
in de eerste helft een bevredigend niveau gehaald. In beide wedstrijden stokte de score in het tweede deel,
maar zat het verdedigend wel goed zodat beide wedstijden werden binnen gehengeld. Vandaag ging het in
groten getale aanwezige publiek er van uit dat de korte pauze de ploeg weer op scherp gezet zou hebben en
gewoon weer twee helften zou gaan knallen. De thuisploeg begon in ieder geval scherp met binnen 12
seconden de openingstreffer van Zané al door de korf. De verdediging was even later iets te enthousiast,
waardoor de gasten deze achterstand met een strafworp konden rechttrekken. VALTO vatte de koe, net als
bij Juliana, direct bij de horens en maakte met de doelpunten van Judith en Laurens het eerste gaatje bij 3-1.
Enkele minuten later was deze achterstand helaas weer geëgaliseerd en stond het bij 4-4 weer gelijk. Het
was te merken dat de gasten toch wel de domper van de laatste verloren wedstrijd tegen RWA vandaag
wilden rechtzetten. Zij waren net iets feller in de duels en gretiger op de afvallende ballen. Hierdoor bleef het
een gelijk opgaande eerste helft, waar beide ploegen om beurten scoorden tot de 6-6 van Kevin.
Halverwege het eerste bedrijf stond het na drie treffers van Bart, Frank en Iris ineens 9-6 en was er een
serieuzer gaatje geslagen. Het lukte VALTO echter niet om deze voorsprong vast te houden. Albatros bleef
aan het elastiek hangen tot 11-9, waarna zij het gaatje dichtte en bij 11-11 weer langszij kwamen. Nu zou
ook gelijk Albatros tweemaal als eerste scoren, waardoor het leek dat zij met 12-13 een gunstige startpositie
voor de tweede helft zouden hebben. Door een overtreding mocht Frank echter met nog twintig seconden op
de klok een strafworp nemen en zette hij de ruststand op 13-13.
Net als in de voorgaande wedstrijd zou VALTO bij aanvang van de tweede helft de eerste aanvallen van
Albatros afslaan. Laurens zette zijn ploeg weer op voorsprong, maar we moesten nog even geduld hebben
voor het verschil gemaakt zou worden. Er werd weer om en om gescoord en dankzij Iris en Zané hield
VALTO gelijke tred met Albatros. Na de 17-16 van Zané wisten Frank en Laurens het verschil weer op drie
te zetten, maar bleef Albatros toch nog mee scoren. Halverwege de tweede helft kreeg Albatros weer de
aansluiting bij 21-20 en begon het Lierse publiek zich wat meer te roeren. De ploeg had duidelijk een
steuntje in de rug nodig en het bleek ook vandaag weer zijn vruchten af te werpen. In twee minuten tijd
wisten Zané, met haar vierde, Laurens en Bart het verschil te vergroten naar 25-20. Nu moest de ploeg het
koppie erbij houden en de laatste negen minuten deze voorsprong zien vast te houden. Albatros wisselde de
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nodige spelers om het tij te keren en Marrien bracht Mees voor Frank in de verdediging om hem te sparen
voor later. Hij heeft nog wat last van naweeën van zijn blessure die toch iets hardnekkiger is dan gehoopt.
Hoewel het niet helemaal foutloos ging, bracht VALTO de overwinning naar veilige haven. Op elk doelpunt
van Albatros had VALTO een antwoord en toen Maaike, die vandaag weer een prima invalbeurt speelde op
de plaats van Naomi, de 27-22 binnen schoot met nog maar één minuut op de klok was de wedstrijd wel
gespeeld. Er werd echter ook in de slot minuut nog lustig op los geschoten, waaruit ook nog twee
doelpunten vielen. Bij 28-24 was de tijd op en floot scheidsrechter Van Beek het eindsignaal. Door deze
overwinning blijft VALTO in de sporen van de koplopers. Door het verrassende overwinning van RWA op de
nummer twee Fortis is VEO nu alleen koploper geworden met Vriendenschaar op het vinkentouw. Volgende
week beginnen de returnwedstrijden van het zaalseizoen en speelt VALTO weer een “thuiswedstrijd” tegen
Juliana uit Oud Gastel. Deze vindt echter plaats in “de Hoekstee” in Hoek van Holland, omdat de Vreeloo hal
niet beschikbaar is voor VALTO. We zullen dus met z’n allen naar Hoek van Holland moeten om de ploegen
naar de overwinningen te schreeuwen. Vanaf 16:15 uur spelen achtereenvolgens VALTO A1, 2 en 1, waarbij
vooral ook de A1 uw steun heel hard nodig heeft in hun wedstrijd tegen PKC/SKWgroep A2.
Graag tot volgende week iedereen.
Arno van Leeuwen.

Weidevogels 4 - Valto 5
De 1e wedstrijd van 2018, voor valto 5, was tegen weidevogels 4. Na de vorige 2 wedstrijden verloren te
hebben werd het weer is tijd voor een overwinning. Deze week 2 afwezigen, Mel stond nog op de lange
latten en Michiel (de overloper!!) was met Lyra mee op trainingskamp.
Na het praatje van Mark, inclusief oudhollands gezegde, was iedereen klaar voor de wedstrijd. Behalve
coach Dennis die was even spoorloos, bleek later dat hij in de ballenbak zat van het naastgelegen Monkey
town.
Marco en Miek begonnen langs de kant, zodoende kwam de volgende opstelling op het veld, aanval (Anna,
Hellen, Mark en Fril), verdediging (Esther, Ilse, Hans en Jeroen). Na een stroef begin, 3-0 achter, begon
Valto op gang te komen en zodoende stond er 7-8 stand op het scorebord na de 1e 30 minuten.
Direct na rust viel de snel de 7-9, waarna er een periode kwam dat het niet liep bij het 5e. Om die periode te
doorbreken kwam Marco erin voor Fril. Dit had niet helemaal het beoogde effect en daarbij begon
Weidevogels hun verre afstandsschoten raak te schieten. Zo stond er een 17-14 eindstand op het bord. De
3e nederlaag op rij:(
Er lijkt een beetje zand in de aanvalsmotor te zitten, hopelijk kan het 5e dat er volgende week uithalen tegen
Thor.
De invalschrijver;) V5

Valto 8 – Dijkvogels 4

e

Ik korfbal al wel een tijdje maar het was me nog nooit gelukt om na 6 wedstrijden op de 1 plaats te staan
met een negatief doelsaldo van -3. Dit vonden we als Valto 8 wel grappig. Toch hadden we plannen om iets
aan het doelsaldo te doen en slachtoffer van onze dadendrang zou Dijkvogels/Hoekse 4 moeten worden.
Arie en Leonie hadden een feestje en Sjors kon maar 1 helft spelen. Jolanda was ziek geweest en Marleen
zit nog steeds in de lappenmand. Blij dat Kitty en Inge ons wilde helpen. Bedankt dames. Ook hadden we
nog een special guest op de bank namelijk Wouter Wubben. Wouter had zijn vlucht terug naar Australië een
beetje uitgesteld om zijn wedstrijdje bij Valto 6 te kunnen spelen. Zal je niet zien dat door het gedoe met de
zalen deze wedstrijd niet doorging. Bij Valto 8 is altijd iedereen welkom.
Sjors mocht maar 1 helft en dat heeft de tegenstander geweten. Het was met de rust al 18-4. Met een
eindstand van 24-8 hebben we aan ons doelsaldo gewerkt. Een flinke supportersgroep zorgde voor de
nodige aanmoedigingen. Luitjes bedankt. We vonden het erg leuk.
Nu 2 weken vrij. Hopelijk kunnen alle kwaaltjes een beetje genezen zodat we eind januari er weer tegenaan
kunnen.
Groet Peter

Olympia B1 - Valto B2
Het was een spannende wedstrijd.
De eerste helft ging niet helemaal soepel,dus we gingen met 4-1 achterstand de rust in.
Maar de tweede helft kwamen we terug en waren we heel erg aan elkaar gewaagd.
In de laatste minuut kwamen we gelijk maar direct daarna scoorde Olympia weer.
Jammer genoeg net verloren.
Einduitslag: 7-6
Bart
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Valto C2
Om 11 uur moesten we spelen tegen Weidevogels C1. Al snel kwamen we op een 2-0 achterstand. Maar
toen Laura de 2-1 scoorde en Jolijn de 2-2, gingen we, nadat de tegenpartij er ook weer 2 had gescoord, de
rust in met een 4-2 achterstand. Na de rust bracht Jolijn ons weer op een gelijkspel: 4-4. Thomas maakte er
daarna ook nog eens 2 waardoor we nu voorstonden. Na 2 doelpunten van de tegenpartij stond het weer
gelijk: 6-6. Daarna maakten wij er weer 3 en wonnen we toch nog de wedstrijd met een eindstand van 6-9.
Geschreven door: Freek van Vliet

Valto C3 - WION C1
Zaterdag 6 januari moest de C3 tegen WION C1. Wij hadden de punten hard nodig om in de buurt van de
koploper te blijven.
Het begin ging redelijk gelijk op tot de 2-2. Toen konden wij een beetje uitlopen naar 6-2. Daarna kwam
WION nog een beetje terug. Maar wij waren sterker en konden toch nog verder uitlopen. Met rust stonden
we 8-4 voor. En aan het eind van de wedstrijd was de stand 16-8. Dus lekker weer wat punten kunnen
pakken.
O, ja en Mink jij nog bedankt voor het invallen.
Groetjes Alicia.

Valto D1 - Kinderdijk D1
Afgelopen zaterdag stond een theoretisch 'makkie’ op het programma. De nummer een-na-laast (Kinderdijk)
kwam op bezoek bij de nummer twee (Valto) uit de poule. Maar van aan makkie was geen sprake deze
zaterdag. Valto stond nog een beetje weg te dromen, denkend aan de oliebollen en de bezoekers vlogen uit
de startblokken. Het stond dan ook snel 0-4 en er waren wat zeilen die bijgezet moesten worden. Dat
gebeurde dan ook wat later, nadat Sven de eerste score voor Valto op zijn naam zette.
In de tweede helft is er meer spanning en sensatie. Daarin stond het ineens 5-5, Valto was weer wakker.
Een spannend slot volgde. Er werd niet zoveel meer gescoord. Misschien kwam het omdat het scorebord
ineens weg was (waarvoor excuus) en er vreemde mensen in het veld liepen als de bal even weg was
(waarvoor nogmaals excuus). Uiteindelijk scoorde Kinderdijk de 5-6 en keek Valto dus weer tegen een
achterstand aan. Op basis van de eerste helft terecht, maar gezien de tweede helft zeker niet. Dus prikte
Valto D1 er toch nog eentje in, waardoor de wedstrijd in 6-6 eindigde. Toch nog een puntje.
Maar wel een puntje achterstand op IJsselvogels. Die kunnen we volgende week inhalen, wat zij zijn dan vrij
en wij spelen tegen RWA. De week erna kunnen we ze definitief inhalen, op weg naar het kampioenschap,
want dan spelen we tegen elkaar. Hopelijk lukt het ons met de extra hulp van Mees, die op de training laat
zien hoe we nog beter kunnen verdedigen en met de andere hand kunnen gooien. We zijn namelijk team
van de week aanstaande zaterdag!
Tot volgende week,
Finne en de vader van Finne

Valto D3
Zaterdag moest Valto D3 thuis tegen Fortuna Delft D3. De vorige wedstrijd tegen Maassluis had de D3 hun
eerste zaaloverwinning behaald, dus D3 begon vol goede moed aan deze kraker. Helaas was Sanne
geblesseerd geraakt aan haar pols en kon ze niet meedoen. Jorn schoot gelijk raak 1-0. Hierna kwamen we
1-4 achter. Daan en Noortje scoorden nog voor rust en we gingen rusten met 3-5. De tweede helft was iets
minder. Dieuwertje scoorde nog en uiteindelijk verloren de toppers met 4-10. Na de wedstrijd was er taart
van Sjors. Sjors, hij was heerlijk!
Groetjes van Sanne

Valto D4
Eerste wedstrijd van het nieuwe jaar speelde D4 thuis tegen Phoenix D2.
Vol goede moed begon D4 aan de wedstrijd maar kwam helaas snel op achterstand. De 2e helft ging beter
als de eerste helft maar het mocht helaas niet baten en verloren ze met 17-2.
Ze hebben ontzettend hun best gedaan!!
Volgende week op bezoek bij Fortuna D4 en hopelijk met winst naar huis;-).
Dajenne van Egmond (Tim)
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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

Valto D5 – Twist D2
Zaterdag 6 Januari moesten wij spelen tegen Twist. We moesten plotseling in zaal 1 spelen, want die zaal
was wegens een paar probleempjes afgekeurd voor officiële wedstrijden. Maar wij konden daar wel gewoon
spelen. De eerste 12,5 minuten werd er niet gescoord. Twist was de eerste die scoorde. Dat kwam door
middel van een strafworp. Daarna maakte Lucas het weer gelijk. De tegenpartij scoorde en Lucas maakte
het weer gelijk. Lucas heeft daarna nog 3x gescoord! Iris V en Iris S hebben daarna allebei nog een
doorloop gescoord! De eindstand was 7-5. We waren deze dag ook nog team van de week. Valto 1 speelde
tegen Albatros 1. Valto heeft ook gewonnen, met 28-24!
Groetjes,
Tristan

Valto E1
We moesten tegen Phoenix. In het begin ging het nog gelijk op, maar ons team bleek toch te sterk te zijn.
We speelden goed en snel over. Ook verdedigend deden we het goed. We liepen al snel uit naar 6-9. We
hadden allemaal gescoord. We gingen sterk verder en de tegenstander gaf het eigenlijk een beetje op.
Daardoor liepen we nog veeel verder uit en uiteindelijk kwam de eindstand op 7-25.
Wat een uitslag! Allemaal super gespeeld. Groetjes Toon

KCC/SO natural E2 – Valto E2
De eerste wedstrijd in 2018.
We mochten naar Capelle a/d IJssel.
De wedstrijd begon wat stroef. Het was
duidelijk te zien dat we kerstvakantie
hadden gehad.
We kwamen al snel op 1-0 achterstand.
De tegenstanders waren snel. En wij een
beetje slordig.
Gelukkig wist Justin er 1-1 van te maken,
maar KCC maakte er weer 2-1 van.
Toon en Anouk wisten voor de rust de
stand op 2-3 te zetten. Valto werd
langzaam wakker.
Lysanne had goede aanwijzingen in de
rust en Valto E2 kwam beter in het spel.
De eerste 10 minuten, na de rust, ging het
hard en scoorden Déon, Anouk en Justin
er allemaal twee. Er was één tegendoelpunt. En gingen we de laatste 10 minuten in met een stand van 3-9.
KCC werd duidelijk moe. Hier konden we goed gebruik van maken.
Er werd snel en netjes overgegooid. KCC “sjokte” achter ons aan.
Déon, en Toon scoorden beide tweemaal. KCC wist nog één tegendoelpunt te maken.
Justin scoorde in de laatste minuut, waardoor de eindstand 4-14 was.
Yeahh de punten gaan naar De Lier.
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, met een mooie opbouw.
Toon en Justin, bedankt voor jullie hulp!
Anouk en Louise

Meervogels F1- Valto F1
Na het knallende vuurwerk op 1 januari mocht de F1 om 10.00 uur gaan knallen tegen Meervogels. Het
team ging goed van start, er werd goed verdedigd en de aanval ging ook goed. Ondanks de goede
verdediging werd er toch gescoord door Meervogels.
Valto probeerde toch mooie kansen te creëren en die werden beloond met 5 mooie punten. Helaas was de
tegenstander ook goed en scoorde zij ook meerdere malen.
Toch werd er opnieuw goed verdedigd door Lieke en Dieke en zagen we mooie aanvallen van Saar, Bas en
Lize.
Na de speeltijd, werden de strafworpen genomen. Iedereen deed goed zijn best tijdens de wedstrijd.
Helaas werd deze wedstrijd niet gewonnen maar we gaan er met elkaar een korfbaltastisch jaar van maken!
Iedereen nog de beste wensen voor 2018 en op naar volgende week.
Groetjes van Lieke en Marijke
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GLOW IN THE DARK
TRAININGSWEEKEND
In het weekend van 16 t/m 19 maart gaan
we weer op trainingsweekend
met de A-junioren en de senioren.
Kamphuis de Ginkel in Leersum is inmiddels al
geboekt, dus geef je snel op !

Opgeven doe je door een ticket te kopen in
de VALTO-webshop voor €85,00.
Ga snel naar ckv-valto.nl/winkel/
Geef je op voor 1 februari.
Na 1 februari is opgeven niet meer mogelijk !!
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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
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