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Een rondje langs de velden
Nu niet eens de VALTO-velden, hoewel die dit weekend maar door één team werden bespeeld. Het was namelijk
VALTO F4 dat nog een wedstrijdje in De Lier mocht spelen, voordat het tafeltennisgeweld losbarstte in de Lierse
sporthallen. Daardoor was Hoek van Holland het decor van de andere vier thuiswedstrijden, welke allemaal door
achtereenvolgens VALTO B1, A1, 2 en 1 gewonnen werden.
De Korfbal League dan, altijd leuk om daar wat van mee te krijgen. Het is en blijft de ere-divisie van het korfbal, daar
waar de beste clubs van Nederland het tegen elkaar opnemen. Afgelopen weekend nam de koploper PKC het op tegen
Fortuna uit Delft. Onze bijna-buren staan in de top van de competitie en hebben het de ploeg uit Papendrecht erg lastig
gemaakt. Maar de voorsprong die ze hadden, verdween jammer genoeg en dus wist PKC te winnen met 24-19. PKC
blijft daardoor koploper en Fortuna zakt van plaats 4 naar 5. Verder verloor DVO van KCC. De twee ploegen zijn in
gevecht om lijfsbehoud op het hoogste niveau en KCC komt voorlopig als winnaar uit de strijd. De promovendus doet
dus goede zaken en is mogelijk de tegenstander van VALTO in de Zuid-Holland Korfbal Cup op 23 januari. Dat zou de
derde keer zijn in 3 jaar tijd. De eerste keer Won VALTO verrassend, de tweede keer lukte dat niet. Overigens kan de
tegenstander ook PKC of HKV/Ons Eibernest zijn, er vanuitgaande dat PKC wint van Velocitas. Hoe dan ook, het wordt
een mooie wedstrijd de 23e! Verder won DOS’46 enigszins verrassend van LDODK in een mooie wedstrijd en won
Blauw-Wit Amsterdam van KZ uit Koog aan de Zaan. Hierdoor staat Blauw-Wit derde en LDODK vierde. KZ en DOS’46
staan zesde en zevende. De eerste vier plaatsen geven recht op play-offs en daarin is nog van alles mogelijk, met nog
een halve competitie te gaan, best spannend.
De andere bijna-buur, Avanti uit Pijnacker was vrij. Zij moeten nog tegen TOP uit Sassenheim spelen, maar die club
deed afgelopen weekend mee aan het EK voor korfbalclubs in Spanje. Net als de WK’s en EK’s voor landen, is
Nederland vooralsnog oppermachtig op zo’n toernooi. Maar dat neemt niet weg dat er leuke wedstrijden tussen zitten.
De finale ging (uiteraard) tussen een Nederlandse en Belgische club (AKC), maar verder waren Duitsland (SG Pegasus
Rommerscheid 1991 e. V., 3e), Portugal (Núcleo de Corfebol de Benfica, 4e), Engeland (Trojans Korfball Club, 5e),
Tsjechië (Ceske Budejovice, 6e), Catalonië (CK Vallparadis / Assessoria, 7e) en Hongarije (1908 SZAC Budapest, 8e)
aanwezig op te eindtoernooi. TOP mocht na een toch wel redelijk spannende eerste helft die gelijk op ging en minder
spannende tweede helft, Europees Kampioen noemen. Voor de tweede keer op rij. En dat is toch een hele prestatie. We
gaan zien wie er in april Nederlands Kampioen wordt en dus ons land mag vertegenwoordigen op het EK volgend jaar.
En voor alle senioren, junioren en overige (16+) leden die mee willen op het trainingsweekend, geef je op voor 1 februari.
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het echt heel leuk is en de moeite waard. Helemaal met het thema ”glow in the
dark”!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 20 januari 2018
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RWA 1
IJsselvogels 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
ODO 5
VALTO 7
Sporting Delta A1
VALTO A2
VALTO A3
Fortuna B2
Twist B1
Nieuwerkerk B2
VALTO C1
Olympia (S) C2
VALTO C4
VALTO D1
VALTO D2
ODO D3
Nieuwerkerk E2
Dubbel Zes E1
De Meervogels F1
VALTO F2
Nexus F1
VALTO F4

-

VALTO 1
VALTO 2
WION 4
DES (D) 5
KCR 5
VALTO 6
ONDO (G) 6
VALTO A1
KCR A2
Maassluis A4
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
KCR C1
VALTO C3
Excelsior (D) C2
IJsselvogels D1
ALO D1
VALTO D3
VALTO E1
VALTO E3
VALTO F1
ONDO (G) F2
VALTO F3
HKV/Ons Eibernest F1

Hans Klijn
Cees Dekker

Harald van Dongen

Erik de Koning

Rob Knuist

Soe Bansidhar
Jasper van Zoelen

Opstellingen 20 januari 2018
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg
VALTO 3 – aanwezig 14.45 uur
Heren: Rob, Ruben, (Roland), Kees en Niels K
Dames: Denise, Antoinette, Lisa, Sharon en Petra
VALTO 4 – aanwezig 13.30 uur
Heren: Steven, Michael, Twan, Thomas en Ruben
Dames: Esmée, Manon, Romy, Rosalie en Joyce
VALTO 5 – aanwezig 14.00 uur
Heren: Marco, Jeroen, Michiel, Roland, res: Twan B en Rolf (A2)
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna
VALTO 6 – vertrek 16.00 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne
VALTO 7 – aanwezig 16.00 uur
Heren: Rinze, Ruud, Wouter, Bo en Jelle
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie
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Rhoon
Zuidplas
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Hofstede
Vreeloo
Deltahal
Vreeloo
Vreeloo
Fortuna-hal
Westwijk
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
Olympia
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Hofstede
De Kleine Vink Hal
Gaslaan
De Veur
Vreeloo
Margriethal
Vreeloo

Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Veld 1
4korfbal
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1

Uitslagen 13 januari 2018
VALTO 1
VALTO 2
Nieuwerkerk 4
VEO 5
Thor (R) 2
VALTO A1
IJsselvogels A2
RWA A2
VALTO B1
Korbis B2
Avanti (P) C1

-

Juliana 1
Maassluis 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
PKC A2
VALTO A2
VALTO A3
KCC B2
VALTO B3
VALTO C1

23 - 15
18 - 15
11 - 20
24 - 15
15 - 31
18 - 17
17 - 17
10 - 14
20 - 15
12 - 10
6 - 13

ADO C1
Maassluis C3
RWA D1
Meervogels D1
Fortuna D4
Achilles (Hg) D3
ONDO (G) E2
Weidevogels E2
ODO F1
ODO F2
VALTO F4

-

VALTO C2
VALTO C4
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
VALTO E2
VALTO F1
VALTO F2
OZC F2

10 - 4
8-4
4 - 12
4-5
9-0
6-3
5-9
7 - 10
13 - 2
15 - 4
4 - 14

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde thuis, maar deed dat wel in de Hoekstee, tegen Juliana 1. Een paar weken terug werd de
inhaalwedstrijd tegen Juliana gespeeld en toen werd er met 13-19 gewonnen. Ook dit keer was VALTO de
betere ploeg, maar kwam het, mede door slordig spel, niet echt tot een monsterscore. Toch was het ruim
e
voldoende voor een makkelijke overwinning: 23-15. Het eerste staat nu op een gedeelde 3 plek, met drie
punten achterstand op koploper VEO en met vier punten voorsprong op de één na laatste plek, waar drie
ploegen staan. Eén van die drie ploegen is RWA 1 en daar speelt het eerst a.s. zaterdag tegen. Thuis werd
er met 34-23 van deze ploeg gewonnen.
VALTO 2 speelde thuis, ook in de Hoekstee, tegen Maassluis 2. Uit werd er gelijkgespeeld, 20-20. De
laatste weken is het tweede in vorm, dus zou het toch mogelijk moeten zijn om dit keer de volle punten te
pakken. Het begin van de wedstrijd was wat moeizaam, maar halverwege de eerste helft had het tweede
een goede periode waarin ze maar liefst 6x op rij wisten te scoren. Maassluis wist de achterstand weer iets
te verkleinen en zo stond het met rust 12-8. In de tweede helft bleef deze voorsprong lang behouden, maar
kwam Maassluis op het laatst toch nog wat dichterbij. Het tweede wist elke keer weer op het juiste moment
(mee) te scoren en zo was de overwinning een feit: 18-15. Door de andere uitslagen in de poule is het
tweede nu de koploper, met één punt voorsprong op de nummers 2, Albatros en Fortis. A.s. zaterdag speelt
het tweede uit tegen IJsselvogels 2. Thuis werd er met 23-11 gewonnen.
VALTO 3 speelde uit tegen Nieuwerkerk 4. Dit was tot nu toe de enige ploeg waar het derde van verloren
had, want in de eerste (thuis)wedstrijd werd het 13-15. Doordat Nieuwerkerk daarna tegen andere ploegen
punten had gemorst, stond het derde wel bovenaan. Daar waar het in de heenwedstrijd met name scorend
niet zo wilde lukken, was dat nu eigenlijk niet zo’n probleem. Ondanks de verdedigende druk wist het derde
de korf vrij makkelijk te vinden. Het werd 11-20 en zo staat het derde nu drie punten los op de nieuwe
nummer 2: ADO 2. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen WION 4. Uit werd er met 10-21 gewonnen.
VALTO 4 speelde uit tegen koploper VEO 5. Thuis speelde het vierde een goede wedstrijd en werd er nipt
van deze ploeg gewonnen, 18-17. Dit keer een totaal andere wedstrijd, waarin VEO gewoon een stuk beter
was dan het vierde, en dan met name voor wat betreft het afronden van de kansen. Het werd 24-15. A.s.
zaterdag speelt het vierde thuis tegen DES 5. Uit werd er met 25-19 verloren. Al eerder werd er buiten met
8-16 van deze ploeg verloren, dus wat dat betreft zit er een stijgende lijn in. Wie weet, lukt het om ze thuis te
pakken en kan het vierde op gelijke hoogte komen met DES.
VALTO 5 speelde uit tegen Thor 2. Thor wist pas één punt te halen en gezien het resultaat thuis, toen werd
er met 30-16 gewonnen, moest het mogelijk zijn om nu ook weer vrij makkelijk de punten binnen te halen. En
dat deed het vijfde dan ook. Er werd een doelpunt meer gescoord en een doelpunt minder doorgelaten, dus
stond er aan het eind van de wedstrijd weer een ruime overwinning op het scorebord: 15-31. A.s. zaterdag
speelt het vijfde thuis tegen KCR 5. Uit werd er nipt gewonnen: 15-16. Qua stand hebben beide ploegen 10
punten gehaald, maar KCR heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.
VALTO 6 was vrij, zij spelen zaterdag uit tegen ODO 5. Thuis werd er met 8-14 verloren.
VALTO 7 was vrij, zij spelen zaterdag thuis tegen koploper ONDO 6. Uit werd er met 10-7 verloren. Beide
ploegen hebben 12 punten gehaald, maar ONDO had daar wel een wedstrijd minder voor nodig.
VALTO 8 was vrij en zijn a.s. zaterdag nog een zaterdag vrij.
VALTO A1 speelde ook hun thuiswedstrijd in de Hoekstee en deed dat tegen PKC A2. Uit werd er met 25-19
verloren. Dit keer kwam de A1 goed uit de startblokken en werd er een heel goede eerste helft neergezet.
PKC was meer met de scheidsrechter bezig en de A1 hield het hoofd koel. Met rust was het 13-6.
Halverwege de tweede helft wist PKC ineens de achterstand van 15-9 te verkleinen naar 15-13.
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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

De A1 herpakt zich enigszins, maar PKC bleef knokken. Met nog een minuut zuivere speeltijd was het 18-17
en was het billen knijpen, maar gelukkig was dit ook de eindstand. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen
Sporting Delta A1 op het programma. Thuis werd er met 19-21 verloren. Mocht de A1 dit keer weten te
winnen, komen ze op gelijke hoogte met Sporting Delta.
VALTO A2 speelde uit tegen IJsselvogels A2. Thuis werd er met 16-14 gewonnen, maar was het zeker geen
makkelijke wedstrijd. Ook dit keer ging de wedstrijd vrij gelijk op. Met rust had de A2 een lichte voorsprong,
8-10. In de tweede helft werd dit omgebogen door IJsselvogels en een paar minuten voor tijd stond het
ineens 17-14. Gelukkig wist de A2 er met een eindsprint nog een gelijkspel uit te slepen, 17-17. A.s.
zaterdag speelt de A2 thuis tegen KCR A2. Uit werd er met 15-8 verloren en bleef de A2 met name in de
tweede helft scorend achter bij KCR.
VALTO A3 speelde uit tegen RWA A2. Half december werd er tegen deze ploeg thuis gespeeld en toen
werd er met 11-9 gewonnen. Ook dit keer was VALTO de betere ploeg en werd er met 10-14 gewonnen.
Hiermee verdubbelde de A3 haar punten tot vier punten na 7 gespeelde wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de
A3 thuis tegen Maassluis A4, hier werd nog niet eerder tegen gespeeld, maar aangezien Maassluis nog
geen punten heeft gehaald, zou het moeten kunnen om ook nu weer een overwinning binnen te halen.
VALTO B1 speelde ook thuis in de Hoekstee en wel tegen KCC B2. Uit werd er met 13-18 gewonnen.
Gezien de stand moest het mogelijk zijn om ook nu weer te winnen, maar dat is soms makkelijker gezegd
dan gedaan. Voor de B1 was het afgelopen zaterdag echter geen probleem. Er werd een goede wedstrijd
gespeeld en via een ruststand van 10-7 werd er ook dit keer weer met vijf doelpunten verschil gewonnen:
20-15. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Fortuna B2. Thuis werd hier met 18-9 van gewonnen.
VALTO B2 was vrij, zij spelen zaterdag uit tegen Twist B1.
Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 8-7.
VALTO B3 speelde uit tegen Korbis B2. Er werd deze competitie nog niet eerder tegen Korbis gespeeld en
voorafgaand aan de wedstrijd stond de B3 met twee punten meer één plekje hoger voor wat betreft de stand
in de poule. Bij winst had de B3 het verschil kunnen vergroten, maar helaas lukte dat niet. Korbis was net
iets beter, het werd 12-10. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Nieuwerkerk B2. Daar werd al wel eerder
tegen gespeeld en toen werd met 4-10 verloren.
VALTO C1 ging naar directe concurrent Avanti C1. Bij winst van Avanti zouden ze aansluiting houden, zou
de winst naar VALTO gaan dan werd het gat met de nummers 2 vier punten. De overwinning van VALTO is
nooit echt in gevaar geweest al wilde de ballen er aan het begin niet in bij VALTO. Uiteindelijk was de winst
duidelijk voor VALTO met een 6-13 uitslag. Met nog 5 wedstrijden te spelen ligt de weg naar het
kampioenschap open voor onze C1. A.s. zaterdag komt KCR op bezoek, de enige ploeg waar VALTO tot nu
toe moeite mee had. Gezien de huidige stand zou dit niet hoeven. Laten jullie zaterdag maar zien dat jullie
echt de bovenliggende partij zijn.
VALTO C2 ging op bezoek bij ADO C1 in 's-Gravendeel, de gedoodverfde winnaar in deze poule. Thuis wist
VALTO het ADO nog lastig te maken door 4-5 te spelen maar de overige uitslagen van ADO waren allemaal
zeer overtuigend. VALTO begon voortvarend door met 0-1 voor te komen. In de rust stond het 2-2. Na rust
gaf ADO even gas en vielen een paar beslissingen van de scheidsrechter helaas de verkeerde kant op
waardoor ADO flink uit kon lopen. Het laatste deel van de 2e helft was VALTO weer sterk maar dat was niet
voldoende om te uitslag te kunnen keren. Er werd met 10-4 verloren. Komende zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO C3 was vrij deze zaterdag. A.s. zaterdag gaan jullie naar Spijkenisse om te spelen tegen Olympia
C2, de gedeeld koploper in de poule. Thuis werd hier 2-8 van verloren.
VALTO C4 bleef in de buurt om tegen Maassluis C3 te spelen. Thuis werd er met 3-5 van deze ploeg
verloren en dus werden er kansen gezien om de eerste overwinning van dit seizoen te boeken. De C4 was
echter nog niet wakker en keek in de rust tegen een 4-0 achterstand aan. Na in de rust wakker geschud te
zijn, gingen ze de 2e helft wel vol gas de wedstrijd in en wisten zelf nog 4 keer te scoren. De tegenstander
deed dat in deze helft ook nog 4 keer waardoor de uitslag uiteindelijk 8-4 was. Komende zaterdag komt
Excelsior C2 op bezoek. Uit werd er 6-6 gelijk gespeeld. Zou het deze keer dan wel lukken om de eerste
winst binnen te slepen?
VALTO D1 ging op bezoek bij RWA. Gezien de stand en de eerdere uitslag moest dit een overwinning
worden voor VALTO. En dat werd het ook. In een goede wedstrijd scoorde de D1 12 keer en de
tegenstander maar 6 keer. Uitslag 6-12 dus! Komende zaterdag staat de kraker tegen IJsselvogels D1 op
het programma. De winnaar van deze wedstrijd zal de koppositie in de poule op zich nemen al doet KOAG
ook nog goede zaken, al hebben zij pas 5 wedstrijden gespeeld. Uit werd er 9-8 verloren van IJsselvogels.
VALTO D2 ging op bezoek bij koploper Meervogels D1. Thuis werd er nog 4-7 van deze ploeg verloren maar
deze keer had VALTO plannen om de winst naar zich te trekken. En dit plan werkte! Ze maakten het zichzelf
nog wel lastig door moeilijk tot scoren te komen maar verdedigend stond het goed waardoor de 5 doelpunten
van VALTO waren voldoende om 4-5 te winnen. Zaterdag spelen jullie tegen ALO D1, de hekkensluiter in de
poule. Ze wisten pas 2 punten te behalen uit 7 wedstrijden. Uit werd van deze ploeg gewonnen. Laat deze
keer zien dat jullie wederom de sterkere partij zijn!
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VALTO D3 was vrij dit weekend. Komende zaterdag gaan jullie naar onze buren in Maasland om tegen ODO
D3 te spelen. Zij staan 2e in deze poule. Thuis werd er 3-3 gelijk gespeeld tegen deze ploeg. Misschien
kunnen jullie zaterdag wel weer punten halen bij deze ploeg!
VALTO D4 heeft het lastig in een pittige poule. Ondanks dat VALTO een stuk feller speelde dan vorige
week, was Fortuna D4 een maatje te groot voor VALTO. Met rust werd er al tegen een 7-0 achterstand
aangekeken. Na rust gaf VALTO zich veel kansen maar die gingen er helaas niet in. Er werden er ook nog
maar 2 doorgelaten wat ten opzichte van de eerste helft een flinke verbetering was. Uitslag dus 9-0.
Komende zaterdag is de D4 vrij.
VALTO D5 heeft tegen Achilles D3 geknokt voor wat ze waard waren. Helaas keken ze al snel tegen een 50 achterstand aan. De tweede helft herpakte VALTO zich en wist deze helft met 1-3 te winnen. Helaas was
dit niet genoeg voor de overwinning. Einduitslag 6-3. Komende zaterdag is de D5 vrij.

Nieuws van de Technische Commissie

Afgelopen weekend..
Was het drie, of eigenlijk vier, op een rij. Alle thuisspelende ploegen
wisten te winnen. Als is thuis spelen misschien niet helemaal het gevoel wat De Hoekstee oproept bij menig
VALTO-er. VALTO 1 heeft geen moment moeite gehad met Juliana 1 en boekte een klinkende 23-15
overwinning op hekkensluiter Juliana 1. VALTO 2 was ook duidelijk de sterkere partij ten opzichte van
Maassluis 2 alleen lieten ze Maassluis een paar keer terugkomen in de wedstrijd. De 18-15 uitslag was
echter ruim voldoende voor de overwinning. VALTO A1 mocht deze week wel gewoon starten na de
gestaakte wedstrijd van vorige week. Uit was PKC A2 nog te pittig voor onze A1, deze keer wist VALTO nipt
met 18-17 te winnen waardoor de A1 nu van de vervelende 7e pek in de poule af is.

Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing
Ook afgelopen week is weer gebleken dat de vloer van hal 1 problemen oplevert. Er wordt gekeken naar
mogelijke oplossingen. Eén daarvan is dat a.s. dinsdag de leverancier van de vloer komt om te kijken of een
noodreparatie mogelijk is. En wat vorige week ook al geschreven werd: 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
TOP/SolarCompleet was afgelopen week de Nederlandse vertegenwoordiging op het IKF Europa Cup
toernooi in Spanje. In de finale werd de Belgische landskampioen met 28-21 verslagen waardoor TOP zich
(wederom) kampioen van Europa mag noemen. Cup Fighters nieuws dichter bij huis: afgelopen dinsdag won
VALTO 1 in de kwartfinale van de Zuid Holland Korfbal Cup met 14-20 van KOAG en heeft hiermee de halve
finale bereikt. Tegen wie, waar en wanneer deze halve finale gespeeld gaat worden is nog niet bekend
omdat nog niet alle kwartfinales gespeeld zijn.

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

Afgelopen zaterdag
We kregen een wedstrijd terug namelijk VALTO B1.
Het was niet eenvoudig deze ingevuld te krijgen. Uiteindelijk deden Thijs en
e
e
Max de 1 helft en was de scheidsrechter van de A1 bereid de 2 helft te fluiten.
Fijn en bedankt.
Zodoende kon de B1 toch nog spelen.

Wedstrijden buiten VALTO
*
*
*
*
*

Jan mocht Spirit 1 tegen NKC 51 fluiten. Jan meldt “Goede leuke wedstrijd gelijk op gaan tot 5 min
en toen werd het toch nog 28-24 voor de thuisclub” .
Rick en Alex gingen naar Wageningen. Deze moesten tegen Tweemaal Zes. Alex meldt: “Geen
fouten van onze kant, wedstrijd was erg slordig met veel korte aanvallen , laag schotpercentage en
veel passfouten”
Thijs mocht Phoenix 3 – Refleks 3 fluiten. Thijs meldt dat het erg goed ging. “Was geen hele beste
wedstrijd maar aan het eind toch wel spannend omdat Refleks bijna hun voorsprong verspeelde”.
Het werd 17-18.
Cock floot ODO 2 – Kinderdijk 2. Cock meldt “ODO tegen Kinderdijk was een spannende en stevige
wedstrijd die uiteindelijk door Kinderdijk is gewonnen. De eindstand was 20-23”.
Pierre werd gebeld door Dijkvogels afgelopen week en floot Dijkvogels 3 tegen ONDO 3. Pierre
meldt “Gisteravond Dijkvogels 3 -ONDO 3 gefloten. Leuke gelijk opgaande wedstrijd tot 12 -12.
Daarna nog steeds een leuke wedstrijd alleen nam ONDO afstand van de Dijk. Eindstand 15 -21. Zo
heeft Pierre wederom onze buren uit de nood geholpen en VALTO aan weer een streepje.

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.

Komend weekend
De aanwijzingen voor de komende week 20 januari 2018!
Scheidsrechter Gastheer
11:10 ONDO B1

KCC / SO natural B1 Jan Korteland

12:15 VALTO C1

KCR C1

13:00 VALTO A2

KCR A2

(Ton van Spronsen)

14:10 VALTO 4

DES 5

(Ton van Spronsen)

14:35 VALTO 5

KCR 5

(Huib van Dorp)

15:20 VALTO 3

WION 4

(Ton van Spronsen)

16:30 Achilles 3

Excelsior 3

Cock Matthijsse

19:35 Dijkvogels 1

Sperwers 1

Thijs Dijkstra

R. Knuist

(Huib van Dorp)

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

Oproep!
Voor mijn Eritreese inburgeringsmaatje ben ik op zoek naar zaal- en/of veldkorfbalschoenen, maat 31/32,
zodat zijn zoontje eens wat trainingen bij de korfbal mee kan doen (en vaders een bakkie aan de bar...). Ook
stoere sportkleding (shirtje, sportbroekje, trainingspak?) voor een jochie van 6 jaar is van harte welkom.
Reacties via de mail: dijkstra.arie@gmail.com of schiet me even aan in de sporthal... Thanks!
Arie Dijkstra
De Bijblijver, 15 januari 2018
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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

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
eindstand 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.
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

Speler
VALTO 1 of A1

VALTO 1 –VEO 1

Team
van de
week
F3 + F4

27-01-2018

16.15uur

27-01-2018

13.20uur

VALTO A1 – Die Haghe A1

kangoeroes

Lisa/Myrte/ Vera

17-02-2018

19.50uur

VALTO 1 - Fortis 1

D2

Frank

Judith

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

Thuis was uit en uit was thuis
Drie thuisteams togen naar de Hoekstee
maar namen wel Lierse ballen mee.
Het resultaat was prominent
een score van 100 procent.
Bij VALTO is men nu zeer tevree.
To Val
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Filmen

Speaker

Wedstrijdverslagen
VALTO door naar de halve finale ZHKB

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Tussen de competitie wedstrijden door doet VALTO ook nog mee voor de Zuid Holland korfbal beker. In de
e
kwartfinale trof VALTO in Krimpen aan de IJssel CKV KOAG, de oude club van Kevin, wat in de 2 klasse
uitkomt. Zij staan daar op de tweede plaats achter koplopers Korbis en Reeuwijk, dus hebben nog alles in
eigen hand om aan het eind van het seizoen een feestje te bouwen. VALTO ging daarom op bezoek bij
KOAG voor dit treffen om te strijden om een plaats in de halve finale. Marrien besloot om Frank en Judith
vanavond aan de kant te houden en met Mees, Bart, Zané en Naomi in het aanvalvak en Kevin, Laurens, Iris
en Sanne in het verdedigingsvak te beginnen. Of het de onderschatting was of gewoon doordat het een
avondwedstrijd betrof weten we niet, maar VALTO begon wel wat mat aan de wedstrijd. KOAG schoot echter
uit de startblokken na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Gelissen en had binnen twintig seconden de
bal al door de korf. Aan hun inzet was wel te merken dat zij de huid zo duur mogelijk wilden verkopen. Het
meegereisde VALTO publiek moest wachten tot na de vakwissel, waarna Laurens de 2-0 achterstand na zes
minuten had weggewerkt. Zané zette ons even later voor het eerst op voorsprong, maar KOAG maakte dit in
dezelfde minuut weer ongedaan. De concentratie was nog niet scherp bij VALTO, waardoor de Krimpenaren
uitliepen naar een 6-3 tussenstand. Tijd voor een time out vond Marrien en dat wierp direct zijn vruchten af.
VALTO pakte de draad op en wist KOAG in de laatste tien minuten tot de rust van scoren af te houden. Zelf
scoorde VALTO er zes op rij, waarbij de fade away van Kevin wel weer erg mooi was. De kleedkamers
e
werden opgezocht met een 6-9 voorsprong voor VALTO, wat een mooie uitgangspositie voor de 2 helft
betekende.
e
Bij aanvang van de 2 helft bleven ook Bert, Kevin en Zané op de bank achter. Hun plaatsen werden
ingevuld door Maaike, Ron en Ruben en ging VALTO verder waar ze voor de rust gebleven waren. Nu was
het Sanne die binnen 20 seconden de korf wist te vinden. Ron deed hier nog een schepje bovenop en
zorgde met twee treffers voor de 6-12 tussenstand na vier minuten spelen en leek de wedstrijd in de pocket.
Vijf minuten later had KOAG dit echter al weer terug gebracht 9-12 en besloot Marrien om Bart weer terug te
brengen naast Ron. Even leek het dat de thuisploeg weer de aansluiting zou krijgen bij 10-12, maar VALTO
pakte op tijd de draad weer op. Iris, Ron en Ruben hielden het verschil op drie tot 12-15 na een kwartier
spelen. Nadat Laurens de 12-16 had binnen geschoten, kwam ook Zané weer terug binnen de lijnen op de
plaats van Iris. Weer brak er een korte periode aan waarin VALTO de korf niet wist te vinden, maar nu kon
KOAG daar niet van profiteren. Er werden weer de nodige wissels binnen de lijnen gebracht. Kevin kwam
voor Ron naast Bart om hem even later de plaats van Laurens in het andere vaak in te laten nemen. Niet
veel later bleek Naomi toch nog niet zo fit als ze had gedacht en moest zich laten vervangen door Iris. Zo
begonnen we de laatste drie minuten met een 13-16 tussenstand en schakelden beide ploegen er een
tandje bij. Bij VALTO was in deze fase het elan van zaterdag weer terug, maar KOAG ging alles op alles
zetten om de inhaalslag te maken. Bart vergrootte de marge echter weer uit een kort kansje en niet veel later
mocht Ron weer gaan staan voor een strafworp welke hij binnenschoot. De laatste minuut liep al toen de
doelpunten ineens als rijpe appeltje vielen. De thuisploeg bracht in deze fase nog een verse heer die ook
gelijk met zijn eerste schot de korf wist te vinden. Hij zal waarschijnlijk niet snel weer zo’n hoog
schotpercentage halen als vanavond. Met nog maar veertig seconden op de klok wist VALTO toch nog met
twee afstandsschoten de korf te vinden. Het laatste doelpunt van Bart viel pas door de korf na eerst wat
heen en weer te hobbelen op de korfranden, waarmee de eindstand op 14-20 kwam te staan. Hiermee is
VALTO weer één van de ploegen in de halve eindstrijd voor de Zuidholland Korfbal beker, maar het was wel
een wedstrijd met voldoende stof tot nadenken. Zaterdag zal de ploeg een stuk scherper moeten zijn in de
eerste return wedstrijd tegen Juliana uit Oud Gastel. In de uitwedstrijd had VALTO ook een mindere periode,
waarin Juliana weer kon aanhaken. Ook toen wist VALTO zich op tijd op te richten, maar het is natuurlijk
beter om de duimschroeven een hele wedstrijd aangedraaid te houden bij de tegenstander. We gaan het
zien zaterdag in sporthal De Hoekstee in Hoek van Holland, waar vanaf 16:15 uur VALTO A1, 2 en 1 uw
steun weer hard nodig hebben bij het vergaren van de punten.
Arno van Leeuwen.

VALTO selectie boert weer goed in de Hoekstee

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de chaotisch verlopen wedstrijddag vorige week in de Vreeloohal stonden er vandaag ook weer
“thuiswedstrijden” op het programma. Omdat de Vreeloohal dit weekend niet beschikbaar was voor VALTO
werden de wedstrijden verplaatst naar “de Hoekstee” in Hoek van Holland. Dit is 2 jaar geleden ook gebeurd
en toen werden daar alle punten in huis gehouden.
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Wie herinnert zich niet de gewonnen wedstrijd van VALTO 1 toen tegen de latere kampioen Achilles 1, waar
Niels K toen Gerald van Dijk aan banden legde. Ook dit weekend bleek de Hoekstee weer goed voor 6
punten voor de selectieteams. VALTO A1 was afgezakt tot de rode lantaarn plaats en kon de punten goed
gebruiken. Hiervoor moest er wel gewonnen worden van de nummer 4 PKC/SKWgroep A2. De uitwedstrijd
in november werd nog met 25-19 verloren, maar vandaag was onze A1 scherper en wist de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Mede door de andere uitslagen in de poule is onze A1 met deze 18-17 overwinning nu
weer boven de rode streep gekomen en zullen we hen met z’n allen moeten steunen om de stijgende lijn
door te trekken.
VALTO 2 mocht hierna het veld betreden tegen CKC Maassluis 2, waar we nog een appeltje mee te schillen
hadden. Vandaag moest Maassluis 2 het zelf zien te klaren, want de brede selectie is vanaf de eerste return
wedstrijd met ingang van dit seizoen niet meer van toepassing. Basisspelers van het eerste team mogen nu
niet meer lager invallen. VALTO 2 zit momenteel in een goede flow, terwijl Maassluis 2 het toch wel een
beetje moeilijk heeft en intussen in het “rechter” rijtje is beland. Onder leiding van scheidsrechter de Rover
ging de wedstrijd van start. Beide ploegen moesten even zoeken naar de juiste kansen, maar het was
VALTO wat de score opende met een doelpunt van, wie anders, Ron. Hij zou ook voor de 2-0 tekenen en
mocht het andere vak het gaan proberen. Ook het verdedigingsvak van VALTO zou de korf in het begin niet
makkelijk weten te vinden, waardoor Maassluis weer aansluiting kreeg. Gelukkig wist Sanne even later het
verschil van twee weer te herstellen. Maassluis hield de aansluiting tot 4-3, maar toen zou VALTO een 6-0
reeks neerzetten. Mees, vandaag in de basis van twee gestart, opende deze reeks. Ron, Pieter en Lisanne
maakte het verschil 9-3, voordat Maassluis weer de korf wist te vinden. CKC Maassluis gaf zich echter nog
niet gewonnen en wist het verschil terug te brengen naar vier, maar VALTO liet de gasten niet dichterbij
komen. Door de doelpunten van Pieter, Nikki en Mees kwam de ruststand uit op 12-8 te staan.
Hugo, die helaas aan het eind van het seizoen afscheid neemt, hoefde in de rust alleen nog wat puntjes op
de i te zetten. De ploeg stond eigenlijk prima te ballen, maar er blijven altijd puntjes van verbetering. Beide
ploegen begonnen de tweede helft verdedigend erg sterk, waardoor het even duurde voor het eerste
doelpunt viel. In de vijfde minuut was het toch weer VALTO die de score opende met het doelpunt van
Mandy. De VALTO verdediging zou het nog langer dicht houden, zodat ook Ron het verschil kon herstellen
naar zes bij 14-8. Na tien minuten spelen in het tweede bedrijf wist ook Maassluis dan toch weer de korf te
vinden vanaf de strafworpstip, nadat VALTO aan de noodrem had moeten trekken. Niet veel later werd het
verschil terug gebracht naar vier, maar Ron zorgde dat CKC Maassluis niet dichterbij kwam. Halverwege de
e
2 helft na de 15 -11 kwam Ruben op de plaats van Mees in de hoop dat hij misschien wat kon forceren. Het
tegengestelde gebeurde, want juist in deze fase wist Maassluis weer de aansluiting te krijgen bij 15-13 en
moest Hugo vanaf de zijlijn weer alle zeilen bijzetten om de ploeg weer op de rails te zetten. Gelukkig was
Ron weer trefzeker en zorgde weer voor wat meer lucht. Het volgende doelpunt liet echter veel te lang op
zich wachten, waardoor Maassluis weer wat terug kon doen. Met nog twee minuten op de klok leek Lisanne
de wedstrijd in het slot te gooien door er van dichtbij 17-14 van te maken. CKC Maassluis wist echter niet
van opgeven en bleef knokken tot het laatste fluitsignaal. De klok stond al stil toen zij nog een strafworp
kregen toegekend, maar de eindstand werd door Thijs op het scorebord gezet met zijn afgeronde vrije bal.
Met deze 18-15 overwinning doet VALTO 2 goede zaken. Door de andere uitslagen in de poule zijn zij de
nieuwe koploper. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen IJsselvogels 2 gepland om 17:20 uur in sporthal
e
“de Zuidplas” in Moordrecht. Zij staan met vijf punten op de 7 plaats en zullen er alles aan gaan doen om de
punten in Moordrecht te houden. VALTO 2 zal er dus moeten staan, maar ook uw support is hier weer
broodnodig.
Dat waren dus alvast 4 punten uit twee wedstrijden in “de Hoekstee” en nu was het de beurt aan het
vlaggenschip van VALTO. Tegenstander was KV Juliana uit Oud Gastel, waar we 23 december nog de
inhaal wedstrijd speelden. Hoewel het keurkorps van Marrien toen, vooral de tweede helft, een matige
wedstrijd speelde, werd er wel gewoon gewonnen met 13-19. We gingen er met z’n allen van uit dat het
vandaag alleen maar beter kon en gingen er eens goed voor zitten. Onder de karakteristieke leiding van de
heer Blok ging de wedstrijd na het voorstellen van de spelers van start. VALTO schoot net als in de vorige
wedstrijd uit de startblokken en had na acht seconde met het doelpunt van Naomi al de eerste bal door de
korf. KV Juliana moet het vooral van de afstandsschoten hebben en probeert vooral het tempo uit de
wedstrijden te halen om de schade beperkt te houden. Toch wist VALTO via Frank en Kevin het eerste
gaatje slaan naar 3-0, voordat de gasten in de zevende minuut de 0 van het bord schoten. Na de 4-2 zou
VALTO even gas geven en met de doelpunten van Kevin, Laurens en Zané het eerste serieuze gaatje slaan
naar 7-2. Dit verschil van vijf zou VALTO lang weten vast te houden, maar toch wisten de gasten in de
laatste minuut het verschil terug te brengen naar vier. De kleedkamers werden opgezocht bij de 13-9
ruststand en was er voor beide coaches genoeg te bespreken.
Hoewel VALTO op voorsprong stond werd er toch te veel balverlies geleden en was er aanvallend nog
genoeg te verbeteren.

De Bijblijver, 15 januari 2018

9

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

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
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

In de eerste aanval van de gasten na de mandarijnen was VALTO even niet bij de les, waardoor KV Juliana
binnen 15 seconde wist te scoren. VALTO zou dit doelpunt echter beantwoorden met vier doelpunten van
Laurens en Frank en was de wedstrijd bij 17-10 wel gespeeld. KV Juliana bleef echter knokken voor wat het
waard was. De afstandsschoten wilden lange tijd niet vallen, dus besloot men om het op een andere manier
te proberen. Er werd uiteindelijk een strafworp geforceerd, maar deze werd na de time out van VALTO
helaas gemist. De gasten bleven echter aandringen en mochten een aantal minuten later nog eens gaan
proberen om wat terug te doen vanaf de strafworpstip. Deze keer werd de strafworp wel benut, maar nog in
dezelfde minuut zou ook Frank zijn strafworp benutten. Het verschil bleef dus zeven na tien minuten in de
tweede helft en maakte Bart plaats voor Mees. Hij zou later weer terug keren op de plaats van de nog steeds
licht geblesseerde Frank. Met twee treffer op rij leek KV Juliana halverwege de tweede helft weer dichterbij
te kruipen, maar Mees en Laurens herstelde het verschil weer. Toen de tweede helft 16 minuten oud was
zou door de doelpunten van Laurens en Mees het verschil oplopen naar 23-14 en leek er een monsterscore
in het verschiet. Helaas brak er, net als in de uitwedstrijd, weer een lange periode zonder doelpunten
aanbreken. De gasten wisten nog de 23-15 te scoren, maar ook daarmee was bij hen de koek op. De laatste
negen minuten wisten beide ploegen weer geen kansen af te ronden, zodat dit ook de eindstand werd.
e
VALTO blijft hiermee op de 4 plaats hangen achter VEO, Fortis en Vriendenschaar. Volgende week wacht
het keurkorps van Marrien de lastige uitwedstrijd in Rhoon tegen RWA, wat in eigen hal voor verrassende
uitslagen kan zorgen. VALTO is dus gewaarschuwd en zal weer scherp aan de wedstrijd moeten beginnen.
We zien u dan ook graag volgende week in sporthal Rhoon in Rhoon, waar om 15:50 uur scheidsrechter
Klijn deze wedstrijd zal starten.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Thor 2 - VALTO 5 Begin van de terugreis

Hoofdsponsor MELIOR

De kronieken van VALTO 5
Gisteren heb ik na enige moeite de ganzenveer om te schrijven weer gevonden. Diep verstopt in de
shirtjestas, gelukkig nog heel. Ik doop de punt in het potje inkt dat voor me op tafel staat en zet de eerste
letters op papier.
Wij mochten de competitie na de korte onderbreking van kerst weer hervatten met de wedstrijd tegen THOR,
een club uit Rotterdam. Leuk weetje: de afkorting THOR staat voor “Tot Heil Onzer Ribbenkast”. Voor deze
wedstrijd is door onze dames geïnventariseerd wie er allemaal bij konden zijn. Wat bleek, afgelopen en
komende zaterdag missen wij drie heren. Een korte rekensom van dit rekenwonder leerde dat maar 50% van
de heren aanwezig was. Een probleem! Zodoende werd mevrouw Dijkstra aan het werk gezet om adequate
vervangers te regelen. Dat dit nodig was bleek uit de recente resultaten: er waren maar weinig punten bij
elkaar gesprokkeld.
Op het moment van vertrek waren Joost en Sjors (bedankt mannen) bereid ons bij te staan op jacht naar een
tweetal punten. Voor iedereen goed en wel een plekje in een auto had was de eerste wagen al vertrokken.
Ruim voor de rust van de voorafgaande wedstrijd waren alle spelers ter plaatse en werd er ontspannen
toegewerkt naar het inschiet-moment.
Omdat de Legende, Frillem en Jan (de Verzakers) er niet bij waren nam onze aanvoerder Hans het woord in
de kleedkamer. Hij wees ons op de gevaarlijke punten van Thor, besprak de tactiek en wist met enkele
sterke en ferme uitspraken ons op scherp te zetten voor deze wedstrijd.
Zodra we dan opgesteld staan, de arbiter het fluitje in de mond neemt en eenmaal hard blaast begint het
mooiste spelletje. De woorden van Hans lagen nog vers in het geheugen, maar het was toch echt Thor dat
binnen een vloek en een zucht voor stond. 2-0, een dubieuze beslissing omtrent een strafworp en een
verdwaald afstandsschot zorgden voor deze achterstand.
Het was het vak van Anna dat de stand gelijk wist te trekken door goede aanvallen te belonen met een
doelpunt. Nog eenmaal kwam Thor op voorsprong 3-2, waarna VALTO 5 het heft in handen nam.
Boekie legde de bal in het mandje van onder de korf en zette de stand weer gelijk. Anna, Miekie, Sjors en
de aanvoerder zetten de eerste voorsprong op het bord 3-5. Thor wilde zich echter niet laten kennen en
bleef aan het elastiek hangen. Maar doelpunten van Miekie, Anna, Joost (ondertussen ingevallen voor Sjors
die zich lelijk verstapte) en Hans aan de ene kant en Hellen en Boekie aan de andere kant zorgden voor een
8-12 ruststand.
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Esther sprak onze selectie aan: blijf korfballen, ga niet rommelen, geloof in je schoten. O ja, en niks zeggen
tegen de arbiter! Die man is hier ook op z’n vrije dag z’n best aan het doen! Ook al fluit hij geen top-niveau,
hij doet het wel aan beide zijde. Zo stapten we naar buiten voor de tweede helft.
Vanaf het begin van de tweede helft lieten we er geen gras meer over groeien en drukten het gas-pedaal in;
deze lieten we niet meer los. Het vak van Anna had het verdedigend perfect op orde waardoor Thor
moeizaam kon aanvallen en spaarzaam tot kansen kwam. Het vak van Hellen (jullie kennen d’r wel, dat
fenomeen dat niet mist van 5-6 meter) wist aanvallend elkaar makkelijk te vinden en combineren waardoor
VALTO weer twee goals uitliep.
Met onze rebound-queen (Anna) in de paalzone konden Hans, Miekie en Joost blijven aanleggen voor
doelpunten. We liepen uit naar de stand 24-14. Toen brak er een periode zonder doelpunten aan. Deze
droogte hield 5 minuten aan, waarna ondergetekende in een onderonsje met Boekie besprak dat er toch
echt gescoord moest worden om de 30 goals weer te kunnen halen met nog slechts 10 minuten op de klok.
Na het smeden van een snood plannetje kon dit direct de prullenbak in, toen de aanvoerder zichzelf opnieuw
op het scoreformulier zette. Een korte kans van de rebound-queen en we waren nog maar 4 goals
verwijderd met nog 8 minuten te gaan.
Op dit moment hadden alleen het ski-juffie (u weet wel Mel, MelAAAnie, Noordammetje, die goeie) en
ondergetekende nog niet gescoord. Boekie trok al z’n registers open om mooie kansen te creëren. Dit lukte
waarna er weer twee doelpunten bijgeschreven konden worden. De laatste minuten tikten weg terwijl VALTO
lekker bleef scoren totdat de teller stopte bij 31 goals.
Na een korte douche en een sappie met twee teamgenoten, is ondergetekende terug gereden naar De Lier
waar vandaag nog nagenoten wordt van onze mooie overwinning.
Met vriendelijke groet,
Maker van het 30e doelpunt en trotse bezitter van de ganzenveer van VALTO 5

RWA D1 - VALTO D1
We gingen op pad richting Rhoon. We begonnen met de wedstrijd en na vier minuten spelen stonden we
2-1 achter. Na die achterstand werden we veel beter! We gooiden veel betere ballen naar elkaar en de
doelpunten kwamen toen ook. Toen was het rust en de stand was 3-8 voor ons. We begonnen de tweede
helft ook wel goed en de stand werd 4-12 voor ons. Nadat we gedoucht waren en iedereen al weg was,
gingen wij ook weer terug naar De Lier. Om in de avond als team van de week nu een keer in de Hoekstee
gezellig te supporten met een hoop herrie. En Mees nog bedankt dat je ons de rebound hebt geleerd.
Komende zaterdag moeten we tegen Ijsselvogels die staat een puntje boven ons, dus kom allemaal kijken!
We moeten om 12.00 uur in de Vreeloohal, als we winnen staan wij weer op nummer 1!
Groetjes Milan

Ondo E2 tegen VALTO E1
Al vroeg in de ochtend moest de E1 verzamelen om een uit wedstrijd tegen Ondo te spelen in Hoek van
Holland. Vera en Bas vroegen al op de App of er nog supporters kwamen kijken. Nauw die waren er dus
extra leuk voor de kinderen en coaches.
De wedstrijd begon en wij zagen al dat er behoorlijke lange spelers tussen zaten, maar zoals E1 is hierdoor
laten ze zich niet afschikken. Het fluit signaal ging en zo hé gelijk beide teams vel er tegen aan. Dit werd een
pittige maar strijdlustige wedstrijd. Na een paar keer over en weer pogingen werd er snel na 5 min spelen
gescoord door Elise. Dat voelde goed. Daarna Frank om zo de eerste tien minuten pauze in te gaan. Sara
was wissel dus nu ging zij erin en Elise eruit.
Daar gingen ze weer. Wat fel en goed kijkend naar de bal Toon scoorde joepi en ook de tegen party. Daarna
weer twee keer voor VALTO. We gingen de grote rust in 1-5 voor.
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Na een slok water en peptalk van Bas en Vera ging Isis eruit en de rest weer spelen.
Je merkte de concentratie werd minder ze hadden moeite om elkaar te vinden de doorlopen wilde niet meer
helemaal gaan zoals de eerste 10 min.
Er gingen van beide kanten nog doelpunten in ,zodat de stand 4-8 werd. Helaas een doelpunt van Isis werd
afgekeurd. Gelukkig even later die van Sara telde wel mee. Eind stand is 5-9 winst voor VALTO.
Wat wij als ouders aan de kant aan elkaar zeiden: Wauw wat zijn ze gegroeid. Niet in de zin van lengte,
maar in de zin van als team samen spel . Maar ook individueel als speler ieder een groei doorgemaakt .
Feeling voor de bal het inzicht en nu vooral het afvangen wat ging dit geweldig. Wel zagen wij het hutje
mutje spelen waar de bal is zijn ook de vier spelers van VALTO en dan ook gelijk vier tegenspelers meer uit
elkaar gaan vrij spelen/lopen moet nog geleerd worden ,maar dat gaat zeker goed komen met de trainingen
en de aankomende wedstrijden. VALTO E 1 wat zijn wij allemaal trots op jullie.
Groeten van alle ouders van E1

Odo - VALTO F1
Na de nederlaag en het wat matige spel van vorige week, hebben we heel hard getraind en de filmpjes van
de wedstrijd samen met Mandy bekeken. Wat ging goed, wat kan beter? Heel erg leerzaam om je eigen spel
te zien! Hopelijk maken we daar vandaag profijt van. Op naar Odo in Maasland. Nou en of we er profijt van
hadden! We speelden stukken beter, verdedigden goed, gooiden beter, speelden wat sneller en zaten
gewoon veel lekkerder in de wedstrijd. Het duurde dan ook bijna 5 minuten voordat Odo een punt wist te
scoren. Zeker de eerste helft maakten we het ze best lastig. Uiteindelijk was het 3-0 en mocht onze superspeler het veld in. En wat voor één! Lieke deed de naam super-speler eer aan en mede dankzij het
terugkijken en de goede adviezen van de coaches, wist ze heel goed haar taak uit te voeren. Het was
ondanks de nederlaag gewoon een gave wedstrijd. 13-2 verloren, strafworpen wel weer gewonnen! Op naar
volgende week, de laatste uitwedstrijd in de zaal alweer!
Groetjes van Sara en Caroline

ODO F2 – VALTO F2
Vanochtend mochten we weer tegen ODO spelen.
We zouden vandaag revanche gaan nemen voor de verloren wedstrijd van vorige week.
De eerste helft leek het er ook op dat dit zou gaan gebeuren.
We waren meer aan de bal dan ODO en hadden veel mooie kansen.
Helaas scoorde ODO na een tijdje de 1-0. Gelukkig zorgde Amber na een minuut voor de 1-1.
Daarna toch weer een punt voor ODO, maar vervolgens zorgde Jade voor de gelijkmaker en was het 2-2.
Vanaf dat moment ging het helaas wat minder goed en voor we het wisten was het 5-2.
Amber scoorde nog een punt, waardoor het 5-3 werd.
ODO bleef daarna scoren en kwam zo op 15-3. Jet en Luna hadden allebei ook nog een paar mooie kansen.
Als afsluiter van de wedstrijd scoorde Veerle nog en eindigden we met 15-4.
We wensen Jennifer veel beterschap en hopen dat ze er volgende week weer bij kan zijn.
Groeten Amber en Michelle
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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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