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't Is hier gezellig!
Als je wilt proberen onze vereniging te beschrijven, dan zou je het woord gezellig heel veel kunnen
gebruiken, maar daarmee ontkracht je het meteen, dus dit was dan ook meteen de laatste keer in dit stukje.
Maar, het woord beschrijft wel een groot deel van de kern van VALTO. Uiteraard is de basis het korfbal,
maar daarnaast wordt er voldoende gekletst en gelachen. Zijn er serieuze gesprekken, over hoe het gaat
met iemand, waar de ander zich mee bezig houdt of wordt er een luisterend oor geboden. Er worden
verjaardagen en overwinningen gevierd, maar ook nederlagen en verdriet gedeeld. Er ontstaan
vriendschappen en huwelijken. Er wordt samen opgetrokken, zomaar of georganiseerd door de club. Samen
film kijken, bowlen, eten. Een bakkie doen op zaterdagochtend of bijpraten op donderdagavond. Samen op
jeugdkamp, samen op trainingsweekend. Een bonte avond, de beste Eftelingmuziek. Een pubquiz hier, een
hollandse avond daar. Een megaschuurfeest, een schottoernooi, een bbq, en hindernisbaan. Ouders die
kinderen troosten na een wedstrijd, kinderen die ouders troosten na een ouder-en-kind-training. Een zonnige
zaterdagmiddag op het terras, waarna onbekende ouders ineens bekende ouders zijn. Een hele dag op en
rond het veld spelen, waarna onbekende jeugdleden ineens beste vrienden zijn. Samen naar de
korfbalfinale, samen oplopen bij VALTO 1. Samen schreeuwen, slaan en roken langs de kant (lees:
aanmoedigen, trommelen, rookpotten) in VakkieV. Samen sparen, ruilen, plakken.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar het moge duidelijk zijn. Korfbal is wat ons bindt, de cultuur/sfeer is wat
ons bij elkaar brengt en houdt. We zijn van alle markten thuis, hebben een mooie, sfeervolle kantine, een fijn
terras met speelmogelijkheden en prachtige velden. Een plek waar iedereen zich thuis zou moeten kunnen
voelen. Een plek waar iedereen welkom is.
Kom dan eens met concrete voorbeelden. Geen plannen, maar gewoon wat er de komende tijd op de
planning staat. Nou goed, hierbij dan ...
Begin maart gaan we met de gehele vereniging bowlen, althans wie er kan. Aansluitend eten in de Villa. Een
aanrader! Half maart gaan we met 100 leden, vrienden, familie en andere supporters uit eten bij De Witte in
De Lier (aanmelden kan nog). Super gaaf, waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat, namelijk dug-outs
voor veld 2. Eind maart gaan we met de junioren en senioren op het "Glow in the dark" trainingsweekend
(aanmelden kan nog). Echt heel leuk, met drie dagen feest en fun, met uiteraard de nodige beweging. Begin
april tenslotte gaan we meer een grote delegatie naar Ziggo Dome, doen mee aan de kampioenenparade en
kijken de finale om het Nederlands Kampioenschap in de zaal. En dat allemaal binnen één maand.
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Volgens mij geeft dit wel een aardig beeld. En mocht dat nog niet genoeg zijn, of vind je dat prestatie en
gezelligheid niet samen kunnen gaan? Kijk dan eens langs de kant bij wedstrijden van de selectie. Steeds
een stapje hoger, steeds iets meer publiek. En dat is mooi, dat geeft sfeer en het is gaaf om te zien. Met z'n
allen achter de spelers staan. Het helpt. Zoals dat ook afgelopen zaterdag was. En zoals dat ook op 6
februari zal zijn!
Want dan speelt VALTO tegen PKC in de halve finale van de beker, ook wel de Zuid-Holland Korfbal Cup
genoemd. En hoe vaak gebeurt het nu dat de huidige nummer 1 in korfballand naar De Lier komt? Hebben
we dan wel een kans hoor ik je denken ... natuurlijk hebben we een kans! We zijn cupfighters! We hebben
twee jaar geleden ook van KCC gewonnen (tegenwoordig Korfbal League)! En we hebben de beste
supporters van Nederland! Kom dus allemaal op 6 februari om 20.00 uur naar de Vreeloohal en zorg dat de
wedstrijd met een volle bak om 20.30 uur kan beginnen!
Ik zie je daar!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 3 februari 2018
19:35
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15:15
16:25
14:20
16:20
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11:00
11:00
11:00
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Tjoba 1
Tjoba 2
VALTO 3
KVS/Maritiem 6
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
RWA 7
Tempo A1
VALTO A2
ONDO (G) A3
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
Avanti (P) C2
VALTO C3
VALTO C4
VALTO D1
VALTO D2
DES (D) D2
VALTO D5
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO F1
VALTO F2
Nieuwerkerk F3

-

VALTO 1
VALTO 2
ADO 2
VALTO 4
Twist 5
Excelsior (D) 6
Nikantes 3
VALTO 8
VALTO A1
Avanti (P) A2
VALTO A3
Nieuwerkerk B1
Fortuna/Delta Logistiek B3
Korbis B2
VALTO C2
Avanti (P) C3
NIO C1
Fortuna/Delta Logistiek D2
Weidevogels D1
VALTO D4
ONDO (G) D4
Fortuna/Delta Logistiek E4
Avanti (P) E6
KVS/Maritiem E3
OZC E2
ODO F1
Dijkvogels F2
VALTO F3

Opstellingen 3 februari 2018
VALTO 3 – aanwezig 17.45 uur
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Laurens en Niels K
Dames: Antoinette, Denise, Laura, Lisa en Petra
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Frank den Hollander
Alwin Hirschfeld

Rob Knuist
Laurens van der Meer
Kees Verkade
Brian Zuijderduijn
Peter van Putten
Tim Valkenburg
Arjan Nugteren
Bart Versteegen
Rob de Ruiter
Joost van Dalen
Antoinette Hanemaaijer
Hans Ridder
Thomas Ris
Denise Herbert
Peter de Rijcke
Twan Boers
Mandy Boeters
Myrte Sevinga
Daan van Oudheusden
Wouter Dijkstra

Omnium
Omnium
Vreeloo
De Blinkerd
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Rhoon
Limeshallen
Vreeloo
De Hoekstee
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Emerald
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Hoornbloem
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Kleine Vink Hal

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

VALTO 4 – vertrek 15.45 uur
Heren: Steven, Twan, Thomas en Ruben, res:??
Dames: Esmée, Manon, Rosalie, Joyce en Romy
VALTO 5 – aanwezig 16.30 uur
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank en Michiel
Dames: Annemieke, Esther, Ilse en Anna, res: Petra
VALTO 6 – aanwezig 14.45 uur
Heren: Vincent, Laurens, Daniël, Bart en Nick
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne
VALTO 7 – aanwezig 15.45 uur
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie
VALTO 8 – vertrek 13.15 uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors en Peter
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona en Rosanne, res: ??

Uitslagen 13 januari 2018
VALTO 1
VALTO 2
OZC 2
VALTO 4
OZC 3
Excelsior (D) 6
Meervogels 6
VALTO 8
VALTO A1
KOAG A1
VALTO A3
Weidevogels B1
GKV (H) B1
Gemini B1
PKC C2

-

VEO 1
VEO 2
VALTO 3
KZ Danaïden 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
Eureka 2
Die Haghe A1
VALTO A2
Weidevogels A3
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
VALTO C1

21 - 17
21 - 15
13 - 17
26 - 17
13 - 22

VALTO C2
ODO C1
VALTO C4
KOAG D1
Avanti (P) D3
VALTO D3
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E2
VALTO E4
VALTO F1
VALTO F2
VALTO F3
VALTO F4

8 - 11
16 - 14
21 - 20
20 - 10
13 - 7
10 - 18
10 - 7
6-9
10 - 12

Nabeschouwingen

-

Dijkvogels C1
VALTO C3
Fortuna C5
VALTO D1
VALTO D2
IJsselvogels D2
ODO D2
Weidevogels D2
Dijkvogels E1
Sperwers E3
Dijkvogels F1
Fortuna F2
Sperwers F1
IJsselvogels F3

8-7
9-3
2-6
10 - 3
13 - 8
2-4
7-9
4-1
9-2
18 - 0
5-8
1 - 32
21 - 1
5 - 13

VALTO 1 speelde thuis tegen koploper VEO 1. Helaas werd er vorige week teleurstellend verloren,
waardoor het kampioenschap zo goed als buiten bereik is. Door de brede middenmoot is het nu zaak om
punten te pakken om weg te blijven van de degradatieplekken. En dan te beginnen met de koploper, die
alleen van VALTO had verloren, want uit werd het 19-20. Het eerste speelde geen beste wedstrijd, maar ook
VEO haalde bij lange na haar niveau niet. Hierdoor kon VALTO weer belangrijke punten bijschrijven, want
het werd 21-17. Het verlies van vorige week wordt hierdoor wel extra zuur. A.s. zaterdag speelt het
vlaggenschip uit tegen Tjoba 1. Thuis werd er met 26-28 verloren.
VALTO 2 speelde thuis tegen VEO 2. Het tweede staat aan kop, maar krijgt nog een paar pittige
tegenstanders tegenover zich, die gewonnen moeten worden om aan kop te blijven. Uit werd er met 20-19
verloren van VEO. Een wat onzeker begin aan beide kanten zorgde er voor dat er in de eerste helft maar
weinig gescoord werd. Het tweede wist wel vlak voor rust een gaatje te slaan, 7-4. In de tweede helft volgde
een zeer goede periode van VALTO 2 waar het verschil werd gemaakt en het voor VEO onmogelijk werd om
aan te haken. Het werd 21-15. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen de onderste uit de poule: Tjoba 2.
Thuis werd er met 21-13 gewonnen.
VALTO 3 speelde uit tegen OZC 2. Thuis werd er met 19-15 gewonnen, maar was het zeker geen
makkelijke wedstrijd.
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Het verschil tussen twee keer trainen en niet trainen! Ook dit keer weer een getergd team dat er op gebrand
was om de punten thuis te houden. Dit leek lange tijd te lukken, want aan het begin van de tweede helft was
het verschil twee punten in het voordeel van de thuisploeg. Dit was echter het keerpunt in de wedstrijd, want
het derde ging de aanvallen beter opzetten en eigenlijk was het scorend bij de thuisploeg wel een beetje op.
Hierdoor kon het verschil gemaakt worden en werd het uiteindelijk toch nog 13-17. Blijft over de vraag
wanneer het kampioenschap gevierd kan worden! A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen ADO 2. Uit
werd er met 13-18 gewonnen.
VALTO 4 speelde thuis tegen KZ Danaïden 4. Uit werd er met 17-15 van deze ploeg verloren, maar gezien
de stand moest het wel mogelijk zijn om dit keer de punten in De Lier te houden. Dit keer was het vierde
duidelijk de betere ploeg en kwam de overwinning geen moment in gevaar. Het werd 26-17. A.s. zaterdag
speelt het vierde uit tegen KVS 6. Thuis werd het 15-15. Het vierde staat er wel wat beter voor met 9 punten
uit 9 wedstrijden. KVS heeft 5 punten met een wedstrijd minder gespeeld.
VALTO 5 speelde uit tegen OZC 3. Thuis werd er met 22-14 gewonnen en gezien de stand moest het ook
dit keer weer mogelijk zijn om de winst binnen te halen. Het werd dit keer ook weer een makkelijke
overwinning, vergelijkbaar met het thuisduel, want het werd 13-22. Voor het vijfde komt er een spannende
slotfase van de competitie aan. Met één punt achterstand op de beide koplopers (Olympia 3 en Weidevogels
4) en met nog tegen beide ploegen een wedstrijd in het vooruitzicht heet het vijfde het volledig in eigen hand.
Maar het zal zeker geen makkelijke opgave worden. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Twist 5. Dit
zou geen probleem moeten zijn, uit werd er met 7-28 gewonnen en Twist staat met één punt helemaal
onderaan.
VALTO 6 speelde uit tegen Excelsior 6. Deze ploegen stonden deze competitie nog niet eerder tegenover
elkaar, dus wat dat betreft een onbekende tegenstander. Gezien de stand stond Excelsior er wat beter voor
met 7 punten ten opzichte van 4 punten van VALTO, maar daar hadden ze wel twee wedstrijden meer voor
nodig. Het werd een spannende wedstrijd, die gelijk opging en pas in de laatste minuut werd beslist, helaas
in het nadeel van VALTO: 12-11. A.s. zaterdag komt Excelsior op visite in De Lier en hopelijk lukt het dan om
een ander resultaat neer te zetten.
Koploper VALTO 7 speelde uit tegen Meervogels 6. Thuis werd er met 21-6 van deze ploeg verloren. Dit
keer een minder makkelijke wedstrijd voor het zevende, want er werd beduidend minder gescoord. Gelukkig
lukte het wel om de winst binnen te halen: 8-11. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen Nikantes 3. Uit
werd er met 10-15 van deze ploeg gewonnen.
VALTO 8 speelde thuis tegen Eureka 2. Uit werd er met 11-16 gewonnen, maar dit keer moest het achtste
het wel met een wat ander team doen. Misschien En misschien Eureka ook wel? Het werd in ieder geval een
iets meer gelijk opgaande wedstrijd, die gelukkig wel door het achtste werd gewonnen: 16-14. A.s. zaterdag
speelt het achtste uit tegen RWA 7. De vorige keer thuis werd er met 15-13 gewonnen.
VALTO A1 speelde thuis tegen Die Haghe A1. In de uitwedstrijd werd er met 16-18 gewonnen, maar Die
Haghe wist wel meer punten dan VALTO te verzamelen in de overige wedstrijden en bevindt zich op de
derde plek, terwijl VALTO in de degradatiezone verkeert. Na een gelijk opgaande eerste gedeelte van de
wedstrijd wist de A1 in de tweede helft een verschil van 6 doelpunten te maken en leek de overwinning
binnen. Toch volgde er nog een super spannende slotfase van de wedstrijd, waarin de overwinning door de
vingers leek te glippen. Met nog 4 seconde wist de A1 met een strafworp de overwinning dan toch nog veilig
te stellen en konden er twee heel belangrijke punten bij geschreven worden: 21-20. A.s. zaterdag speelt de
A1 uit tegen Tempo A1. Thuis werd er met 17-21 verloren, maar op het veld wist de A1 Tempo nog te
verslaan, dus er zijn zeker kansen.
VALTO A2 speelde uit tegen koploper KOAG A1. In de thuiswedstrijd werd er met 11-22 verlorenen was
KOAG gewoon een stuk beter. Ook dit keer was het verschil weer te groot, ook mede door de lengte bij de
heren. Geen schande om van zo'n tegenstander te verliezen, het werd 22-10. A.s. zaterdag staat er voor de
A2 ook weer een pittige tegenstander op het programma: Avanti A2. Uit werd er met 18-9 verloren en ook
buiten was deze ploeg duidelijk een maatje te groot.
VALTO A3 speelde thuis tegen Weidevogels A3. Uit werd er met 9-7 verloren, maar dit keer was het een
heel andere wedstrijd. De A3 speelde een goede pot en was duidelijk beter dan de tegenstander en wist dit
ook om te zetten in de score. Dit keer werd er met 13-7 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen
ONDO A3. Thuis werd er met 7-10 verloren, maar misschien dat er ook dit keer wel een betere wedstrijd in
zit?!
VALTO B1 speelde uit tegen Weidevogels B1. Thuis werd er met gemak van deze ploeg gewonnen: 15-3.
Dit keer wist de tegenstander wel wat meer mee te scoren, maar ook dit keer was het verschil tussen beide
teams groot. De B1 wist met 10-18 te winnen. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Nieuwerkerk B1. Uit
werd er met 7-21 gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen GKV B1. Thuis werd er met 12-7 van GKV gewonnen en qua stand staat de B2
er ook beter voor dan GKV. Toch werd het een lastige avond voor de B2 (misschien lag het wel aan het
tijdstip, want zo vaak speelt de B-jeugd niet om 19.00 uur). Het wilde niet lukken en er werd met 10-7
verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Fortuna B3. Uit werd er met 9-4 verloren.
De Bijblijver, 29 januari 2018

4

VALTO B3 speelde uit tegen Gemini B1. Thuis werd er met 13-2 gewonnen en aangezien Gemini nog geen
punten wist te halen, zou het dit keer toch ook weer mogelijk moeten zijn om de punten mee naar huis te
nemen. Toch werd het minder makkelijk dan de thuiswedstrijd. De winst werd gelukkig wel binnengehaald: 69. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Korbis B2. Uit werd er met 12-10 verloren.
VALTO C1 heeft nog maar een paar punten nodig voor het kampioenschap en dus het ticket voor het
eindtoernooi 1e klasse op 17 maart. Afgelopen zaterdag stond PKC C2 op het programma. Thuis was hier
erg eenvoudig van gewonnen maar vorige week hadden zij gestunt tegen de nummer 2 uit de poule. En ook
deze week gaf PKC goed tegenstand en wilde het bij VALTO allemaal niet zo lukken. Andere vakken en
invallers door een blessure en de griep, of misschien ook een stukje onderschatting? Gelukkig was de 10-12
eindstand voldoende voor de overwinning al was deze niet ruim. De komende twee zaterdagen zijn jullie vrij.
Alle tijd dus om jullie klaar te maken voor de kampioenswedstrijd tegen Fortuna C2 op dinsdag 13 februari!
VALTO C2 kreeg Dijkvogels op bezoek. Uit was dit al een erg spannende wedstrijd waarbij VALTO in de
laatste seconden de winst veilig stelde. Ook nu was het een gelijkopgaande wedstrijd. Halverwege de
tweede helft sloeg VALTO een gaatje van 3 doelpunten en leek het veilig. Dijkvogels gooide daar echter
direct twee doelpunten tegenaan waardoor de stand 8-7 werd. Gelukkig wist VALTO dit goed uit te spelen
door een sterke laatste 5 minuten neer te zetten waarin Dijkvogels nauwelijks meer kansen kreeg. Zaterdag
a.s. spelen jullie tegen Avanti C2. Hier hebben jullie dit seizoen al 3 keer tegen gespeeld en ook 3 keer van
verloren waarvan 2 keer echt onnodig. Ook gezien de stand in de poule moet Avanti zeker te kloppen zijn.
Laat zaterdag zien dat jullie gegroeid zijn de afgelopen periode.
VALTO C3 ging naar Maasland om tegen Odo te spelen. Het kostte wat moeite om een volledig team op de
been te krijgen maar uiteindelijk vertrokken jullie toch met 9 spelers. Wisten jullie thuis nog te stunten tegen
ODO, nu was ODO de sterkere partij en ging er met de winst vandoor: 9-3. Volgende week komt Avanti op
bezoek. Uit wisten jullie nog vrij ruim te winnen: 3-7.
VALTO C4 stond zaterdag jl voor de 4e keer dit jaar tegenover Fortuna C5. Er werd 1x gelijk gespeeld en 2x
verloren waarvan 1x in de laatste seconde. De eerste helft ging weer gelijk op waardoor het met rust 1-2
stond. VALTO had kansen genoeg dus in de 2e helft moesten er toch echt doelpunten gaan vallen. Helaas
kwam de C4 in de tweede helft in een dip terecht waardoor Fortuna uit kon lopen. Uiteindelijk werd er met 26 verloren. Zaterdag a.s. komt NIO op bezoek, de nummer 2 uit de poule. Uit werd hier 11-8 tegen
gespeeld.
VALTO D1 ging naar KOAG voor de winst om zo zicht te blijven houden op het kampioenschap. Ik weet niet
wat er gebeurd is in Krimpen aan de IJssel maar winst zat er dit keer zeker niet in voor VALTO. Er werd met
10-3 verloren en met nog maar 2 wedstrijden te spelen lijkt het kampioenschap nu erg ver weg. Komende
zaterdag krijgen jullie Fortuna D2 op bezoek, die op de 4e plek staat. Uit werd hier heel ruim, 1-11, van
gewonnen. Hopelijk zetten jullie zaterdag ook weer een mooie wedstrijd neer.
VALTO D2 ging naar Pijnacker om tegen Avanti D3 te spelen. Thuis werd er nog gewonnen van deze
tegenstander maar deze keer tapte Avanti uit een ander vaatje. VALTO wist netjes 8x te scoren maar als de
tegenstander er 13 door de korf gooit, verlies je toch echt met 13-8. Zaterdag a.s. mogen jullie het thuis
opnemen tegen Weidevogels D1. Uit werd hier nipt, 5-4, van verloren. Tijd voor revanche!
VALTO D3 kreeg IJsselvogels op bezoek. Het deel van de wedstrijd wat ik gezien heb, had VALTO echt veel
meer kansen dan de tegenstander maar helaas gingen ze er niet in. VALTO speelde gewoon een goede,
felle wedstrijd met de pech dat IJssselvogels iets makkelijker scoorde waardoor er met 2-4 werd verloren.
Komende zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO D4 had een zieke coach maar gelukkig wilden een ouders dit met elkaar oplossen, fijn! Met rust
keek de D4 al tegen een 2-7 ruststand aan. Vlak na rust werd er twee keer achter elkaar gescoord door
VALTO en kreeg het team vleugels. Dit resulteerde in een mooie inhaalrace. Er werd alsnog verloren, 7-9,
maar het team mag trots zijn op het resultaat wat ze de tweede helft gehaald hebben! Zaterdag spelen jullie
uit bij DES. Thuis werd hier van gewonnen en dat moet nu ook weer mogelijk zijn, zeker als jullie laten zien
wat ik zaterdag de 2e helft gezien heb!
VALTO D5 speelde tegen medekoploper Weidevogels die al 6 wedstrijden ongeslagen waren. Het was een
spannende en gelijkopgaande wedstrijd waarbij VALTO pas ver in de 2e helft echt het verschil kon maken.
Er werd netjes met 4-1 gewonnen en ik heb een paar mooie doelpunten van VALTO-kant gezien. Zaterdag
komt ONDO D4 op bezoek. Uit werd hier met 1-6 van gewonnen.
VALTO E1 was vrij deze zaterdag. A.s. zaterdag komt koploper Fortuna E4 naar De Lier om tegen jullie te
spelen. Uit was het spannend en ging het gelijk op: 8-8, de enige keer dat Fortuna een punt liet liggen deze
competitie. Hopelijk helpt het thuisvoordeel en weten jullie de punten in De Lier te houden.
VALTO E2 kreeg Dijkvogels E1 op bezoek. Was het uit nog een spannende wedstrijd, nu was VALTO
duidelijk te sterkere ploeg aan de uitslag te zien. Er werd met 9-2 gewonnen. Zaterdag a.s. spelen jullie weer
thuis en komt Avanti E6 op bezoek. Zij staan onderaan met pas twee punten en jullie zijn de koploper! Uit
wonnen jullie 6-13 van deze ploeg.
VALTO E3 was vrij deze week. Komende zaterdag staat de topper tegen KVS E3 op het programma. Zij
staan momenteel aan kop maar hebben twee wedstrijden meer gespeeld. Als jullie zaterdag winnen hebben
jullie evenveel punten met een wedstrijd minder gespeeld.
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VALTO E4 speelde thuis tegen Sperwers. Jullie waren zo veel langer en konden zo veel makkelijker de bal
overspelen dat Sperwers nauwelijks bij de eigen korf in de buurt kwam. Jullie wonnen eenvoudig met 18-0.
Zaterdag komt OZC op bezoek. Uit werd dit nog een gelijkspel.
VALTO F1 kreeg Dijkvogels F1 op bezoek. VALTO heeft het heel moeilijk in deze poule maar wist Dijkvogels
goed tegenstand te bieden! Er werd 5-8 verloren. Zaterdag krijgen jullie ODO op bezoek. Zij draaien bovenin
mee, uit werd er 13-2 van ze verloren.
VALTO F2 had een minder leuke wedstrijd tegen Fortuna F2. Fortuna staat ongeslagen bovenaan en
VALTO heeft nog geen punten weten te pakken. Dit was te zien in de uitslag. Er werd 1-32 verloren... Heel
snel vergeten deze wedstrijd! Zaterdag komt Dijkvogels op bezoek. Zij staan 1 plekje boven jullie dus
hopelijk wordt dit een leukere wedstrijd.
VALTO F3 kreeg Sperwers F1 op bezoek. Aan de uitslag te zien is dit geen spannende wedstrijd geweest.
Er werd met 21-1 gewonnen. Zaterdag gaan jullie op bezoek bij Nieuwerkerk. Thuis werd hier 19-7 van
gewonnen.
VALTO F4 kreeg IJsselvogels F3 op bezoek, de ongeslagen koploper in de poule. Het was ook wel duidelijk
dat zij koploper waren want ze waren gewoon sterker dan VALTO. Er werd met 5-13 verloren. Komende
zaterdag is de F4 vrij.

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..

e

Valto 1 verloor vorig weekend tegen RWA 1 en kon het kampioenschap in de 1 klasse eigenlijk vergeten.
Dit weekend stond de wedstrijd tegen koploper Veo uit Voorburg op het programma en ondanks de geringe
kansen was de motivatie torenhoog en dat hebben we gezien! Valto won in een sterke wedstrijd met 21-17
en verkleint het gat met 3 punten maar de kans dat dit nog genoeg is voor een kampioenschap is klein. Valto
2 doet erg goede zaken en won vorige week al ruim tegen Albatros, dit weekend stond Veo 2 op het
programma. De eerste 10 tot 15 minuten waren vol van spanning maar daarna kwam de wedstrijd los!
Uiteindelijk haalde Valto 2 de winst binnen door met 21-15 te winnen. Valto A1 is wisselvallig en wilt het in de
OK blijven dan moeten er nog een aantal punten binnen worden gehaald. Te beginnen met Die Haghe A1,
hoger op de ranglijst maar de wedstrijd in Den Haag werd gewonnen! De eindfase werd nog spannend maar
de winst was er: 21-20!

Weetje van de week

Dit weekend was het even wennen, de jurytafel aan de andere kant? Ik hoorde het meerdere mensen
roepen, maar inderdaad! De jurytafel staat inmiddels in het publiek, net zoals de spelers die aan de andere
kant zijn gaan zitten. Het is een experiment, om te bekijken of het bevalt voor de spelers, de jurytafel, het
publiek maar ook het streamteam! Nu zag het er dit weekend nog wat kaal uit en misschien was er niet veel
zitruimte, maar dat kwam omdat sommige tribunes in gebruik waren genomen bij het zwemmen. Volgende
thuiswedstrijd dus meer plek!

Flexibel omgaan met je eigen wedstrijd in de jeugd

Afgelopen weekend was het voor de coaches en onze C&D coördinator wel heel erg puzzelen: zieken,
blessures, afmeldingen.. Overal en in elk team moesten wel spelers van een ander team mee om de
wedstrijd door te kunnen laten gaan! Daarom ontzettend veel dank naar alle reserves uit de D, C en B teams
die zich afgelopen weekend flexibel op hebben gesteld, soms wel zo flexibel dat ze hun eigen wedstrijd
ervaar opzegden! Super goed!

Laatste wedstrijd in hal 1 – en dan?

Als je als laatste team op de avond in de hal speelt, dan is het logisch dat er nog wat op te ruimen valt. Een
tribune hier, misschien een verdwaalde stoel en een flesje, daar zijn we allemaal niet te beroerd voor.
Afgelopen zaterdag hebben we het echter wel heel bont gemaakt waardoor Valto 4 bijna letterlijk puin heeft
moeten ruimen. Als je op de tribune zit, of je staat in de hal: neem je afval en je spullen mee! Heb je niets
gedronken of gegeten maar sta je in de hal en zou je wat mee kunnen nemen? Neem dan alsjeblieft wat
mee! Een stereotype is het wel maar vele handen maken licht werk en we zijn juist zo trots op het
familiegevoel wat veel mensen bij Valto hebben. En zeg nou zelf: familie laat je ook niet in de troep zitten
toch?

Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing #update 1

De condities in de Vreeloo hal worden verbeterd vanaf maart, dan wordt er namelijk een geheel nieuw
scorebord in hal 1 geplaatst waardoor het scorebord in hal 2 weer kan worden voorzien van de eigen
De Bijblijver, 29 januari 2018
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afstandbediening. Daarnaast wordt in ieder geval de vloer in hal 1 komende zomer geheel vernieuwd,
nieuwe ondergrond, nieuwe lijnen en nieuwe korfbalpotten.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

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

Afgelopen zaterdag

We kregen 1 wedstrijd terug namelijk VALTO 4.
Al snel meldde Max zich om deze voor zijn rekening te nemen. Hans stond erop
om de Bronto’s te fluiten maar was tegelijkertijd ook juryvoorzitter bij VALTO 1.
Best lastig. Gelukkig bood Pierre op zijn verjaardag uitkomst en floot ons.
Geen streepje maar wel fijn.
Klasse mannen!

Wedstrijden buiten VALTO

Jan mocht in de poule bij VALTO de wedstrijd Albatros 1 – Vriendenschaar 1 fluiten. Twee goede ploegen
weten wij inmiddels. Jan geeft aan “een spannende wedstrijd met veel strijd, gelijk opgaan tot 10 minuten
voor het eind. Uiteindelijk 25-19. Lijkt een makkelijke overwinning maar dat was het zeker niet.”
Rick en Alex hadden een korfballeague wedstrijd toegewezen gekregen en relatief lekker dichtbij KCC –
Blauw Wit.
Alex meldt: “We hadden een relatief makkelijke wedstrijd, de spelers hadden respect voor onze beslissingen.
Meeste problemen gehad met ons communicatiesysteem. Blauw wit nooit in gevaar geweest en terechte
winnaar”.
Alex floot ook nog SDO 2 – Phoenix2. Alex meldt “Leuke pot met gelijkwaardige teams die elkaar lieten
korfballen. Spannend tot het einde. 17-15 eindstand, gelijkspel was terecht geweest.”
Cock is afgereisd naar Sliedrecht. Cock meldt “De eerste wedstrijd tussen Merwede 2 en Furura 2 heb ik de
scheidsrechter beoordeeld. Jammer genoeg was dit een hele matige wedstrijd, misschien wel gewoon een
slechte wedstrijd die werd gewonnen door Merwede 2 met 29 tegen 14.
Daarna de wedstrijd Merwede 1 tegen Futura1 gezien, de nummer 1 tegen nummer 2 wat wel een hele
goede en spannende wedstrijd was. Eindstand 20 - 20 waardoor Futura nog steeds bovenaan staat.
Vervolgens heb ik mijn eigen wedstrijd gefloten Merwede A1 tegen Maasssluis A1.
Een sportieve wedstrijd die oppermachtig is gewonnen door Maassluis met 6 tegen 14.
Weer een leuke maar lange sportmiddag / avond gehad...”
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.
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Komend weekend

De aanwijzingen voor de komende week 3 februari 2018!
13:00 VALTO B1 Nieuwerkerk B1 AH. Nugteren (Jeanette Ris)
15:25 Futura 2

DES 2

Cock Matthijsse

16:00 VALTO A2 Avanti A2
17:10 VALTO 5

Twist 5

18:20 VALTO 3

ADO 2

(Pleun Poot)
R. Knuist

(Pleun Poot)
(Pleun Poot)

Rick en Alex hebben weer een korfbal-league wedstrijd. Wel weer ver weg: LDODK – KZ. Rick heeft weer
400 km voor de boeg. Alex iets minder.
Succes mannen!!

Gastheercoördinator Peter

Vlaggetje

Een grensrechter bij het voetballen
liet laatst expres zijn vlaggetje vallen.
Iedereen die dat zag,
riep dat zoiets niet mag;
daarmee kun je een wedstrijd vergallen.
To Val
Dit was de laatste limerick van To Val voor de Bijblijver. Alle vorige limericks en de voorraad heeft To geheel
belangeloos beschikbaar gesteld aan de organisatie van de LimerickDag De Lier. De kans bestaat dat ze op
enig moment elders gepubliceerd worden.

Wedstrijdverslagen
VALTO stuurt VEO met lege handen naar huis

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Het zijn roerige tijden in De Lier met de toch wel een beetje onverwacht vertrekkende coaches Marrien en
Hugo. Na de bekend making deze week ging er toch wel een schok door de aanhang van VALTO. Hugo
heeft het dit jaar voor elkaar gekregen om VALTO 2 gewoon degelijk aan het korfballen te krijgen en kreeg
drie weken geleden ineens de koppositie in de schoot geworpen door Albatros 2 te verslaan. Voor de ploeg
van Marrien is deze positie voorlopig buiten beeld geraakt na de off day van vorige week in Rhoon.
Na de nipte overwinning, die in de slotfase weer onnodig spannend werd, van VALTO A1 op Die Haghe A1
was het de beurt aan VALTO 2.
Zij gingen vandaag de strijd aan met VEO 2, wat op het vinkentouw zit in de competitie. Bij winst zou er
vandaag goede zaken gedaan worden door af te rekenen met deze concurrent om de koppositie. Op
voorhand niet zo gemakkelijk als het uiteindelijk werd, want in Voorburg werd er nog met minimaal verschil
verloren van deze ploeg. Na het eerste fluitsignaal werd al snel duidelijk dat beide ploegen elkaar weinig
wilde toegeven. Het eerste aanvalvak van VALTO kwam niet onder de verdedigende druk vandaan. De
wedstrijd was al acht minuten oud toen VEO voor het eerste de korf vond. De verdediging deed alles wat zij
konden om een vervolg treffer te voorkomen en het was uiteindelijk toch Ron die in de dertiende minuut zijn
tweede strafworp wel verzilverde. Het andere vak deed het een stuk beter en had blijkbaar veel zin om weer
te gaan verdedigen. Binnen twee minuten hadden Lisanne en Sanne een 3-1 tussenstand op het bord staan.
Het eerste aanvalvak moest dus weer aan de bak, maar het wilde nog niet erg lukken bij hen.
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Na tweeëntwintig minuten kwam VEO weer langszij bij 3-3, maar Lisanne en Ruben zorgden met twee snelle
treffer weer voor een voorsprong. VEO zou nog één keer aanhaken bij 5-4, maar VALTO zou voor rust het
verschil nog naar 7-4 tillen met twee doorlopen van Ron en Ruben.
Ook bij aanvang van het tweede bedrijf waren beide ploegen weer scherp in de verdediging. VALTO wist
direct na het uitnemen de bal te onderscheppen, maar benutte deze kans niet. De bal werd te gehaast naar
de aanval gebracht, waardoor de pass niet aan kwam. VEO mocht even later vanaf 2,5 m de score openen
in de tweede helft. Ook zij stopten de volgende aanval van VALTO met een overtreding, zodat Ron het
verschil ook vanaf 2,5 m mocht herstellen. Na de 8-6 gaf VALTO een paar minuten gas en liep met vijf
treffers op rij uit naar de 13-6 tussenstand. Hierbij zaten ook twee treffers van Thijs die binnen de lijnen was
gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Ron. De tweede helft was toen pas tien minuten oud. De
mandarijnen hadden de spelers duidelijk goed gedaan, want VALTO zou deze voorsprong niet meer uit
handen geven. De VALTO dames deden ook weer een flinke duit in het zakje door vandaag de helft van de
doelpunten voor hun rekening te nemen. De klok was al stil gezet toen Ruben met 21-13 het grootste
verschil op het scorebord zette, waarna VALTO de teugels liet vieren. De leidsman had zijn klok blijkbaar
heel wat keer stil gezet, want er werden nog heel wat aanvallen gespeeld in deze “laatste” minuut. Voor VEO
vielen er nog twee doelpunten te vieren, maar de punten bleven in De Lier en blijft VALTO 2 koploper met
Albatros 2 op het vinkentouw.
Hierna was het de beurt aan het vlaggenschip van VALTO wat het op mocht nemen tegen de koploper uit de
poule VEO 1. Zij hebben pas één keer verloren dit zaalseizoen en laat dat nu net tegen VALTO geweest zijn
in Voorburg. Revanche was dus hun doel en, niet onbelangrijk, de winst om de koppositie vast te houden.
De ploeg van Marrien had echter nog wat goed te maken naar het publiek wat hen vorige week had zien
worstelen met zichzelf tegen RWA. Eigenlijk kon het vandaag alleen maar beter, maar dan moesten ze er
vooral ook verdedigend staan om de gezusters Jongenburger af te stoppen. In een gewijzigde opstelling
door een blessure bij Kevin en afwezigheid door haar werk van Naomi ging VALTO na het eerste fluitsignaal
van scheidsrechter Dekker op jacht naar de openingstreffer. Het duurde even voor het zover was maar na
het korte kansje wat Frank binnen schoot was Zané even later goed voor de 2-0. VEO kon dus gelijk in de
achtervolging. Het lukte VALTO echter niet om het verschil groter als twee te krijgen. VEO bleef in het spoor
door steeds weer de aansluitingstreffer binnen te schieten en kwam uiteindelijk na een kwartier spelen bij 6-6
weer langszij. Met nog 6 minuten naar de rust kwam VEO voor het eerst op voorsprong, maar Maaike
herstelde dit met een mooi afstandsschot. Toch bleef VEO nu aandringen en wist in de laatste minuten tot
de rust nog tweemaal de korf te vinden, zodat bij 7-9 de gang naar de kleedkamers gemaakt werd.
Vlak voor de rust was Ruben binnen de lijnen gekomen voor Bart. Hij had in zijn eigen wedstrijd in V2 een
prima wedstrijd neergezet en had blijkbaar goed opgelet in de kleedkamer hoe het verder moest. Hij wist
namelijk met twee treffers de stand na vijf minuten weer gelijk te trekken. Helaas maakte VALTO in de
verdediging weer een overtreding en kon VEO weer makkelijk vanaf 2,5 m op voorsprong komen. Deze
achterstand werd door Judith weggewerkt, nadat zij mooi was vrij gespeeld. Nu kwam VALTO weer aan de
goede kant van de score en ging het Lierse publiek ook weer achter de ploeg staan. In de elfde minuut wist
VEO nog één keer op gelijke hoogte te komen bij 11-11, maar in de volgende drie minuten zou VALTO met
de doelpunten van Mees, de jarige Iris, Frank en Zané een 15-11 tussenstand op het bord zetten. Dat
werden nog elf lange minuten voor het publiek, maar de steun voor de ploeg bleef onverminderd. VEO wist
de achterstand weer te halveren uit een strafworp en een vrije bal, maar Frank pareerde deze weer door de
16-13 binnen te schieten. De gasten besloten dat het tijd was om de nodige tactische wissels te doen en
brachten Silvia Jongenburger, die bij Iris aan de ketting lag, naar het andere vak. Met de nodige verse
spelers uit het tweede moest er wat geforceerd gaan worden, maar dit had niet het gewenste effect voor de
gasten. Pas vijf minuten voor het einde zou Silvia Jongenburger haar eerste doelpunt maken en kreeg VEO
even later bij 17-16 weer de aansluiting. Frank diende deze treffer van repliek, maar weer viel er een gaatje
in de VALTO verdediging. Nu was het Mees die de schade herstelde en stond er met nog tweeënhalve
minuut op de klok 19-17 op het bord. Nu was het zaak dat VALTO het koppie er bij hield en goed de
schotklok benutte om tijd te winnen. Op een paar kleine foutjes na werd dit goed opgepakt en wist VALTO
de overwinning naar veilige haven te loodsen. Frank zou nog een strafworp weten te verzilveren en Maaike
zette in de zoemer de eindstand 21-17op het scorebord. Na deze nederlaag was het afwachten voor VEO of
zij de koppositie alleen zouden houden of dat Fortis langszij zou komen later op de avond. Zij zullen
opgelucht zijn geweest toen de uitslag van de wedstrijd Fortis – Tjoba bekend werd. VALTO nestelt zich met
e
deze overwinning op de 3 plaats achter Fortis en VEO en gaat volgende week samen met VALTO 2 op reis
naar Goes om het op te nemen met het geroutineerde Tjoba. Hun vlaggenschip begon het zaalseizoen met
drie nederlagen op rij, maar heeft de afgelopen weken de stijgende lijn ingezet. VALTO 1 zal deze keer ook
weer scherp moeten starten en direct het initiatief pakken om revanche te kunnen nemen op de verloren
thuiswedstrijd. Bij VALTO 2 zal men moeten waken voor onderschatting en de rode lantaarndrager vanaf het
eerste fluitsignaal hun wil opleggen. Hopelijk zijn er veel VALTO supporters bereid om de rit achter onze
selectie aan te maken om hen de nodige steun te geven in hun jacht op de punten. Stel je voor dat VEO nog meer
punten gaat morsen. Dan moet VALTO zorgen dat zij op het vinkentouw zitten.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.
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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

OZC 3 - VALTO 5 midnight korfbal

Hoofdsponsor MELIOR
De kronieken van VALTO 5
Afgelopen week bereikte mijn oor het feit dat sommige lezers moeite hebben om goed te volgen wie nu wie
is in VALTO 5. Daarom geef ik even een korte beschrijving van de spelers met bijnaam en voornaamste
kwaliteiten, waarbij ik vandaag de dames belicht en volgende week de heren.
Onze dames:
Hellen ‘het Kanon’ Korteland: dodelijk effectief op 5 en 6 meter en spil in het dynamische korfbal.
Annemieke Lagerwerf alias Miekie Sulejmani: met haar shuffle en afstandschoten maakt ze iedere
tegenstander gek!
Esther de Jong, Es/Essie: dodelijk met de vrije bal, sterk in de korfzone en altijd stabiele factor.
‘Boom Boom Ilse’ Korteland: dochter van en net zo’n kanon, maar dan van 10 tot 12 meter.
Mel(anie) Noordam: ski-juffie, snel, atletisch, gezellig, altijd in voor een wijntje en de VALTO-5-sticker!
Schakelt elke tegenstander uit!
Anna van Staalduine: rebound-queen, die goeie uit 5, sterk in de rebound, dodelijk op korte kansen,
splijtende passes en een goed afstand schot!
Dan de wedstrijd, tsja.. de eerste gedachten gaan terug naar de thuiswedstrijd. Waarin wij een lastige
periode kende en pas de tweede helft afstand namen van OZC. Aan onze stand waren wij verplicht te
winnen van hen.
We vertrokken vanaf de Vreeloo om 19:30 zonder Mel, zij had een feest van haar moeder, en HT moest nog
even coachen en zou daarna zelf naar de wedstrijd komen.
We vertrokken met een mannen en vrouwen auto naar Rotterdam. In de auto bespraken we de voorgaande
wedstrijd, waarin Frillem een pindapeller bij zich had. Gelukkig had hij hem vanavond weer in zijn tas
gedaan. Dus dat zat goed!
We kwamen precies in de rust aan bij OZC en hadden dus weinig tijd om in te schieten. De spelers die er
klaar voor waren, schoten een balletje.
Normaal doet HT het praatje voor de wedstrijd, maar omdat hij elders aan het coachen was namen Hans,
Ilse en ondergetekende het woord. Na een complete chaos waarin de opstelling 16x veranderde, kwamen
we tot de volgende opstelling:
Boekie, Fril, Anna en Ilse in de aanval, Miekie, Es, Hansu en Jan in de verdediging. Hierna nam de schrijver
het woord, via enkele momenten van de vorige wedstrijd en een grapje bereidde hij het team voor op de
eerste helft. Nou ja.. bereidde voor? Nadat HT aankwam lopen en de wedstrijd 5 minuten bezig was stond er
nog een bril stand op het bord. Om het tempo en niveau aan te geven, halverwege de eerste helft stond het
3-1. U leest het goed, 1 goal van VALTO 5. Natuurlijk veel te weinig voor een team met zo veel kwaliteit.
Rust stand... 7-4 voor OZC.
In de rust besprak de inval-coach (coach D was er niet en ondergetekende nam waar) de eerste helft. Vooral
met de vraag: waar zijn jullie mee bezig? Want het is alles behalve korfbal! Na een mini donderspeech en
Boekie even verteld te hebben dat die moet schieten in plaats van ballen vast te houden (als je niet schiet
scoor je niet en een Boekie die een helft niet scoort.. dat is gek) en er echt meer pit in moest startten wij de
tweede helft.
De tweede helft begon goed want het eerste doelpunt voor VALTO viel al in de eerste aanval 7-5. Boekie
nam de woorden van de coach ter harte en promoveerde direct uit zijn eerste twee schoten twee doelpunten
7-7. Hierna volgde een korte fase waarin OZC nog mee kon. Maar toen Ilse in het andere vak werd gebracht
(het Kanon bij Boekie en Boom Boom Ilse bij Jan en Hansu) knalde ze VALTO op 2 punten voorsprong.
Boekie met zijn 3e en 4e maakte het gat groter en het verzet was gebroken.
Het 5e liep uit naar een degelijke overwinning 13-22, waarbij Boekie gelukkig naar de coach had geluisterd
en de tweede helft 8 goals scoorde! Wij zijn zodoende weer op de goede weg. Op weg naar misschien wel
een kampioenschap! De mannen sloten de avond af in ‘de Witte’, waar onder het genot van bier, spare-ribs,
nachos en chicken wings de wedstrijd werd geanalyseerd:
- de coach suste het team voor de start in slaap.
- in de rust werd he team goed wakker geschud.
- na rust de katalysator ingezet
- voor het eerst tactische terug gewisseld
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Met andere woorden, ondanks een slap begin een mooie wedstrijd van VALTO 5. Graag zien wij u weer
volgende week in de Vreeloo hal! Wij spelen om 17:10 tegen Twist uit Vlaardingen. Bedankt voor uw
aandacht; volgende week weer een nieuw hoofdstuk.
Met vriendelijke groet,
Schrijver der kronieken van VALTO 5

VALTO C4

Zaterdag 27 januari de thuiswedstrijd VALTO C4 tegen Fortuna/Delta logistiek C5.
We beginnen iets later. Al snel nadat we begonnen waren wordt het voor Fortuna 0-1 en daarna 0-2
Ze spelen dan nog best gelijk op.
Levi schiet ons eerste punt en is het 1-2. Daarna gaan er voor VALTO een aantal schots helaas niet in.
En staat de verdediging wel sterk van VALTO.
Na de rust wordt het al heel snel 1-3
1-4 en VALTO geeft niet op.
Bijna aan het einde van de wedstrijd schiet Tim 2-4. Helaas gelijk erna werd het 2-5 .
Fortuna scoort makkelijk en het wordt 2-6 . helaas gaan er voor VALTO veel schoten mis.
Wel iedereen weer met plezier gespeeld.
Groeten van Levi

KOAG D1 – VALTO D1

Het was een hele belangrijke wedstrijd (zoals altijd natuurlijk!).
De vorige keer toen we thuis moesten hadden we van KOAG gewonnen.
Maar dat was heel erg spannend namelijk met 9-7.
Dit keer was het iets minder spannend het begon met 1-0 voor KOAG.
Uiteindelijk hebben we verloren met 10-3 !.
De eerste scoorde Brecht. De tweede Renske en de derde ook.
Helaas is het kampioenschap nu voorbij voor ons !.
Jammer want we waren erg dichtbij.
Maar ja, niks meer aan te doen!
Hopelijk kunnen we volgende wedstrijd tegen Fortuna onze yell (de zuuuhhh!!!!) weer doen ☺
Groetjes Renske

Avanti D3 - VALTO D2

Vanwege ziektes bij de C en D teams werd er flink geschoven met spelers om toch elk team op pad te
kunnen sturen afgelopen zaterdag.
Wij gingen met een negental eigen spelers en drie vaders richting Pijnacker. Alleen Mette sloot aan bij de
D1. Wij dachten dan ook wel even de punten te gaan ophalen…, ook omdat de coaches Naomi en Sheila
vandaag niet meekonden.
We begonnen sterk aan de wedstrijd we verdedigden goed en gaven weinig kansen weg. We kwamen op
een 1-2 voorsprong. Helaas hadden we toen een mindere periode, we speelden te slordig en bij het
opbrengen van de bal naar de aanval raakten we te vaak de bal kwijt. Hierdoor kregen we te veel
doelpunten tegen. We gingen rusten met een 6-3 achterstand.
De tweede helft begonnen we fel en vochten voor elke bal, dit hielden jullie goed tot het einde vol, maar
helaas konden we het gemaakte gat niet meer dichten. De eindstand was 13-8 voor Avanti.
Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Weidevogels en die kunnen jullie pakken, dus zet hem op
meiden!
Groet, Johan

VALTO D5 – Weidevogels D2

We speelde tegen weidevogels D2 zij stonden bovenaan in de poel dus het beloofde een spanende
wedstrijd te worden.
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Wij waren er op gebrand om de punten binnen te halen dus we stonden op scherp toen de wedstrijd begon.
Na 10 minuten scoorde wij onze eerste punt, die hadden we vast. Een paar kansen, maar net niet gescoord.
Tot er weer een mooie aanval kwam en ja hoor weer een punt, 2-0 voor ons. Dat liet weidevogels niet op
zich zitten en maakten er 2-1 van. Zo bleef de stand tot de rust.
In de rust sprak Bart ons met lovende woorden toe, hij vond het heel goed gaan, en wij begonnen vol goede
moed aan de tweede helft. We speelde goed aanvallend en waren goed aan het verdedigen. De
tegenstanders wisten niet wat ze moesten doen om tot winst te komen. Wij maakte er nog twee doelpunten
bij en wonnen de wedstrijd met 4-1.
Onze scheidsrechter was Lysanne, die ik nog als trainer gehad heb, ze fluiten heel goed.
Nadat we ons omgekleed hadden werden we door Bart verwent met een flesje drinken en een bitterbal,
bedankt Bart. Goed gespeeld vandaag D5.
Groetjes van Lucas

VALTO E2 - Dijkvogels E1

Deze week stond voor de E2 de Dijkvogels op het programma.
Vorige keer hadden we hier maar net van gewonnen. De teams waren in de eerste minuten erg aan elkaar
gewaagd! Al na 2 minuten stond VALTO met 0-1 achter..
Gevolgd door een afstandsschot van de Dijkvogels. 0-2! Dit ging niet goed... VALTO probeerde het wel,
maar het lukte ze niet om te scoren. Na de rust kwam Frenk erin voor Anouk. Er stonden nu 6 jongen en 2
meiden in het veld..
Het spel ging nu nog sneller en VALTO had wederom veel kansen. Eindelijk scoorde Frenk de 1-2 en al snel
gevolgd door de 2-2. Ook de 3-2 kwam door snel samenspel op Frenks naam. Rust!
Na de rust scoorde Frenk de 4-2 en 5-2! Dit ging de goede kant op.. Deon mocht voor VALTO een
strafworp nemen.. Helaas... Een mooi schot van Mike miste de korf net.. Jammer!
Anouk maakte de 6-2 voor de laatste 10 minuten rust. Met nog 10 minuten te spelen stond VALTO op een
riante voorsprong. Mike mocht de laatste 10 minuten van zijn welverdiende rust genieten!
Anne kwam er voor in de plaats. Het was Anne die met goed overspel zorgde dat Anouk en Frank de laatste
punten nog scoorden! Eindstand 9-2. Super gedaan en goed samengespeeld!! Man of the match: Frenk
(bedankt voor het invallen)

VALTO E4 – Sperwers E3

VALTO E4 speelde thuis tegen Sperwers E3. Uit werd er vorige keer gewonnen met 17-0, dus de
verwachtingen waren hoog gespannen. Sperwers stond niet op ons lijstje van geduchte tegenstanders. En
dat waren ze ook niet. In de eerste minuten van de wedstrijd hadden we veel kansen, maar ze wilden er nog
niet echt in. In de 4e minuut maakt Tim echter de eerste goal en in de 6e minuut de tweede, en toen kwam
de E4 pas goed op dreef. Jullie werden steeds feller en keken goed wie er vrij stond, de ballen werden
steeds sneller overgegooid, en dat begon duidelijk zijn vruchten af te werpen. Er werden een paar mooie
doelpunten gemaakt: Valerie maakte het derde doelpunt, daarna waren Piera en Tim weer aan de beurt om
de bal in de korf te tikken: 5-0. En dat ging op een gegeven moment steeds makkelijker: net voor rust was
het zelfs 10-0 voor VALTO E4. Sperwers komen niet echt tot scoren.
Ook de tweede helft liep als een trein. Piera maakte er 11, en vervolgens 12-0 van met een fraai
afstandsschot. Dankzij het doelpunt van Geppe stonden we op een gegeven moment met 13-0 voor! Blije
gezichten in het veld. Jullie gingen er helemaal voor en wilden het onderste uit de kan halen, en scoorden
mooie ballen, tot het uiteindelijk maar liefst 18-0 werd. Goed gedaan zeg, wat waren jullie fanatiek! Door
deze overwinning staan we momenteel op een mooie tweede plek! Bedankt voor jullie inzet; we kijken uit
naar volgende week, thuis tegen OZC E2!
Groetjes,
Tim en Raymond

VALTO F2 – Fortuna

Vandaag speelde we thuis tegen Fortuna. Vera viel in voor Iris en Sanne (waarvoor dank!) en bracht direct
enkele nieuwe termen in het spel van F2. Vingers in de neus en een dakjes maken. Kortom goed verdedigen
en dat was nodig vandaag.
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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

Fortuna staat bovenaan in de poule en vandaag bleek ook waarom. Binnen 3 minuten konden we gelukkig al
gebruik maken van onze superspeler! Ondanks hun scorend vermogen kon Fortuna niet voorkomen dat
e
Jade als 1 en enige scoorde voor VALTO. Uiteindelijke werd het 1-32 voor Fortuna, maar de meiden van
VALTO hebben flink hun best gedaan en hebben weer wat nieuwe dingen geleerd. Op naar volgende
week!!!

VALTO F2 – Phoenix

Het was vandaag meisjes (VALTO) tegen de jongens. De eerste kansen waren voor Phoenix maar het was
Veerle die de score opende. Het eerste kwart bleef 1-0, maar direct na rust maar Phoenix de 1-1 en de 1-2.
Pas bij de 1-4 deed VALTO door Luna weer wat terug, 2-4. Toen ging het even hard en binnen 10 minuten
was de stand 4-11 met doelpunten van wederom Luna en Amber. Helaas ging de passing van VALTO niet
altijd goed en kon de verdediger van Phoenix vaak de bal wegvangen. Met een toegift van Luna werd het
nog 5-11. Helaas winst voor de jongens . De inzet was super, als VALTO de volgende wedstrijd wat vaker
de bal goed over kan spelen, dan zal het resultaat al snel een stuk beter zijn. Op naar volgende week!

VALTO F3

Zaterdag 28-01-2018 de thuis wedstrijd van VALTO F3 tegen de Sperwers F1 uit Rotterdam, Ze hadden er
allemaal erg veel zin in de eerste minuut werd er al snel gescoord, Ze zaten lekker in de wedstrijd achter
elkaar werd er door VALTO goed gescoord de Sperwers kon maar één doel punt tegen scoren de eindstand
werd 21-1 daar boven op waren ze ook nog eens team van de week de dag kon niet meer stuk.
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Vrijdag 9 maart organiseert de AC van VALTO weer een bowling activiteit.
Dit jaar is iedereen uitgenodigd:

van de KANGOEROES tot en met de SENIOREN!

De Bijblijver, 29 januari 2018

14

Senioren:
Verzamelen: 18.55 uur in de bowling
Eindtijd: ?

20.00

C1, C2 + B + A:
in de
Verzamelen:uur
17.55
uurVilla
in de bowling
Eindtijd: -+/

D teams en C3 en C4:
Verzamelen: 16.45 uur in de bowling
Eindtijd: 18.45 uur in de Villa

Kangoeroes, F en E:
Verzamelen: 15.45 uur in de Villa
Eindtijd: 17.45 uur in de Villa

Eerst een uurtje bowlen en daarna eten en drinken in de Villa. Voor de senioren staat er na het uurtje
bowlen een bittergarnituur klaar in de Villa. (de drank voor de senioren is voor eigen rekening)
De kosten zijn €5,- per persoon.

Start verkoop: 19 februari
Leveren: 23 & 24 maart
Vragen? Mail ons!
…tot in uw achtertuin potgrondactie@ckv-valto.nl

Potgrondactie 2018
in samenwerking met BVB Substrates leveren we kwaliteitsproducten
POTGRONDACTIE 2018

PLANNING POTGRONDACTIE

Doel van de actie

Maandag 12 en donderdag 15 februari

Om een gezonde vereniging te blijven,
hebben we jaarlijks een bijdrage vanuit acties
nodig. Hierbij zullen we niet meer dan 2 keer
per jaar een deur-aan-deur actie voeren.

Op de training krijgen de kinderen (E t/m C
jeugd) verkoop materiaal zodat de verkoop
van start gaat.

Taakverdeling Valtoleden

Voor de training levert iedereen zijn
verkoopbonnen in zodat het
potgrondactieteam kan controleren en na de
training nog vragen kan stellen.
Een leuke prijs voor het team dat het meest
heeft verkocht.

• E t/m C jeugd vragen we de wijken in te
trekken voor de verkoop. De wijkindeling
wordt gemaakt rekeninghoudend met waar
je zelf woont.
• A, B en senioren vragen we met z’n allen te
komen helpen bij het bezorgen. Dit jaar
doen we dat op vrijdagmiddag en avond en
zaterdagochtend.

Hulp gevraagd

Donderdag 8 en maandag 12 maart

Vrijdag 23 en zaterdag 24 maart
De avond voor en ochtend van Summer here
we come willen we graag met hulp van
ouders en A, B en senioren teams de
producten bezorgen.

• Ouders: Ouders willen we vragen uw
kinderen aan te moedigen, eventueel te organiseren dat ze
gezamenlijk afspreken dit te doen, dat maakt het leuker. Graag ook
even het totaal natellen.
• Team PGA aanspreekpunt: Per team vragen we naar een
aanspreekpunt (dit kan de coach zijn). Het aanspreekpunt
communiceert met het team en maakts ze enthousiast.
• Sterke lui voor vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.

Best verkopende team!

Actie team:
•
•
•
•
•
•

Richard van Dasler
Marco Lansbergen
Helma Hagemans
Hans Ridder
Peter de Rijcke
Michiel van den Bos

potgrondactie@ckv-valto.nl

Het beste verkopende team willen we belonen met een team uitje! Wil jij met je team met z’n
allen naar de Bioscoop / Lazergamen of Bowlen? Ga met z’n allen aan de slag voor Valto! ☺

Jardino Potgrond 40 liter € 4,25
AANBIEDING: 3 x 40 liter voor € 11,50
Jardino Tuinaarde 40 liter € 3,25
AANBIEDING: 4 x 40 liter voor € 11,50
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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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