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Onderhoud
Na een hele dag klussen heb ik nog 5 minuten voor mijn wekelijkse stukje. Dat gaat hem niet worden.
Maar mijn eigen klusjes doen me wel denken aan de klusjes die we in de kantine, onze Villa VALTO aan
het doen zijn. Het jaarlijkse onderhoud bestaat deze winter uit 3 zaterdagen in februari. Mocht je de
eerste twee hebben gemist, geen nood, dan volgt er nog één. En wel 24 februari aanstaande. Voor de
vroege vogels staat er om 8.00 uur een bakkie klaar. De minder vroege vogels kunnen het bakkie
overslaan en om 8.10 uur beginnen. Er moet van alles gebeuren: beitsen, verven, weghalen, ophangen,
aansluiten, terugzetten, opruimen, etc. Voor ieder wat wils!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Opstellingen 24 februari 2018
VALTO 6 – aanwezig 13.30 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël en Bart
Dames: Inge, Nanne, Lysanne en Marije, res: dame V7?
VALTO 8 – aanwezig 14.30 uur
Heren: Martin, Arie, Sjors en Bart, res: Rolf en Joost
Dames: Jolanda, Leonie, Marleen? en Rosanne, res: Rianca? Hellen

Uitslagen 17 februari 2018
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-
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-

VALTO B1
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VALTO E3
VALTO E4
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8 - 13
5 - 27
10 - 6
4 - 14
19 - 7
7-6

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde de laatste thuiswedstrijd van dit zaalseizoen, thuis tegen Fortis 1. Uit werd de overwinning
in de laatste minuten rommelig uit handen gegeven. Dit keer wist het vlaggenschip de voorsprong wel de
hele wedstrijd te behouden en werd er met ruime cijfers gewonnen: 26-17. Hiermee is het eerste dan echt
veilig en staat er de laatste wedstrijd niks meer op het
spel. Zaterdag 10 maart staat de uitwedstrijd tegen
Albatros op het programma. Thuis werd er met 28-24
gewonnen.
VALTO 2 speelde thuis tegen Fortis 2. Uit werd er 1616 gelijkgespeeld. Het tweede begon niet scherp aan
de wedstrijd en dan heb je aan Fortis een zware kluif.
De achterstand die al vroeg in de wedstrijd werd
opgelopen, werd aan het eind nog wel voor een groot
gedeelte ingelopen, maar het kon niet helemaal
weggewerkt worden. Eindstand: 19-20. Voor wat
betreft het kampioenschap heeft het tweede het nog
steeds in eigen hand, de opdracht blijft: de laatste
wedstrijd uit tegen Albatros 2 op zaterdag 10 maart
winnen. Dat zal echter niet eenvoudig worden, want
Albatros is bij winst zelf kampioen. Thuis werd het 2217.
VALTO 3 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen
Dijkvogels 2. De koploper tegen de nummer één na
laatst. Maar geen tegenstander om te onderschatten:
thuis stond het derde met rust nog achter en werd het
uiteindelijk 16-10. Ook dit keer kon Dijkvogels lang
mee blijven scoren, maar echt spannend werd het niet.
In de tweede helft werd het verschil dan toch gemaakt,
eindstand: 18-25, en dus kampioen met nog twee
wedstrijden te spelen. Zaterdag 3 maart de
thuiswedstrijd tegen Weidevogels 3. Uit werd er met
16-19 gewonnen, maar stond het derde een groot
gedeelte van de wedstrijd achter.
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VALTO 4 speelde haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen Meervogels 5. Uit werd er met 19-22 gewonnen.
Om verzekerd te zijn van de derde plek moest er dit keer ook gewonnen worden en dat deed het vierde: 2016. Het vierde eindigt daarmee dus op de derde plek en kan zich voor gaan bereiden op het vervolg van het
veldseizoen.
VALTO 5 speelde uit tegen Olympia 3. Thuis trof het vijfde een scherp Olympia en werd er met 11-20
verloren. Om een goede kans te maken op plek twee en daarmee promotie moest er dit keer gewonnen
worden. Helaas zat het niet mee en wilde het vooral aanvallend niet zo lukken, er werd maar zes keer
gescoord! Dat is over het algemeen niet voldoende voor een goed resultaat en dat bleek ook, er werd met
12-6 verloren. Er is nog een klein kansje op die tweede plek, maar er komen nog wel twee heel pittige duels
aan. Zaterdag 3 maart speelt het vijfde thuis tegen Erasmus 2. Uit werd er met 17-16 van deze ploeg
verloren.
VALTO 6 was vrij, a.s. zaterdag spelen zij thuis tegen Twist 6. Uit werd er met 7-16 gewonnen. Bij winst kan
het zesde op gelijke hoogte komen met Twist.
VALTO 7 speelde uit tegen Olympia 5. Thuis werd er nipt gewonnen, 13-12, maar gezien de stand (VALTO
koploper en Olympia helemaal onderaan) moest het dit keer toch een makkelijke overwinning worden. Dat
lukte, want er werd met 7-14 gewonnen. Concurrent ONDO 6 liet punten liggen tegen KCR en daarmee werd
ook het zevende kampioen! Zaterdag 10 maart kan dit thuis gevierd worden, want dan speelt het zevende de
laatste zaalwedstrijd, thuis tegen KCR 9. Er hoeft niet gewonnen te worden, maar daar gaan we uiteraard
wel voor!
VALTO 8 was vrij, zij komen a.s. zaterdag weer in actie, thuis tegen 't Capproen 3. Uit werd er 20-6 verloren.
Toch staat het achtste er een stuk beter voor en is er ook nog een kans op het kampioenschap, dus dit keer
verwachten we wel een overwinning.
VALTO A1 speelde thuis tegen Fortuna A2. Een belangrijk duel in de strijd om degradatie. Uit werd er met
16-15 verloren. Dit keer lagen er zeker kansen om de winst binnen te halen, maar zat het op een paar
cruciale momenten net even niet mee. Uiteindelijk werden de punten gedeeld, 17-17. Hierdoor heeft de A1
nog steeds een kans om zich veilig te spelen, maar heeft het helaas niet meer in eigen hand. De A1 speelt
nog twee keer tegen de onderste uit de poule, Albatros A1. En op de laatste speeldag speelt Fortuna haar
laatste wedstrijd thuis tegen Sporting Delta, die mag dan niet door Fortuna gewonnen worden. Het blijft dus
nog even spannend. Zaterdag 3 maart speelt de A1 in ieder geval thuis tegen Albatros A1, en die moet
gewonnen worden.
VALTO A2 speelde uit tegen OZC A1. Thuis werd er met 18-15 gewonnen, maar was het zeker geen
makkelijke wedstrijd. Ook dit keer een pittig duel, die gelijk op ging, maar waarin wel een stuk minder werd
gescoord dan de vorige keer. Gelukkig trok de A2 net aan het langste eind en wist de winst over de streep te
trekken: 10-11. Zaterdag 3 maart speelt de A2 thuis tegen Weidevogels A2. Uit werd er in de laatste
seconde gelijk gespeeld, 13-13, doordat de scheidsrechter te lang door liet spelen. Tijd voor sportieve
revanche!
VALTO A3 was vrij, a.s. zaterdag speelt de A3 haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen de ongeslagen
koploper Avanti A4. Uit werd er met 9-3 verloren.
VALTO B1 speelde uit tegen IJsselvogels B1, een strijd om de derde plek. Thuis werd er met 9-11 verloren
en wist de B1 vooral aanvallend niet genoeg in te brengen. Dit keer kwam de B1 te laat op gang en liep het
heel de eerste helft achter de feiten aan. In de tweede helft kwam de B1 nog wel even op voorsprong, maar
kon niet voorkomen dat IJsselvogels er weer overheen ging en de winst binnen haalde: 14-12. Zaterdag 3
maart speelt de B1 thuis tegen één van de koplopers, Merwede B1. Uit werd er met 15-13 verloren.
VALTO B2 was vrij, zij spelen zaterdag 3 maart hun laatste wedstrijd thuis tegen Phoenix B1. Uit werd er
met 10-6 van deze ploeg verloren.
VALTO B3 speelde uit tegen Twist B2. Er werd nog niet eerder tegen deze ploeg gespeeld, omdat de
thuiswedstrijd werd afgelast vanwege de slechte vloer in hal 1. Gezien de stand staat Twist er beter voor,
maar dat is natuurlijk geen garantie voor de winst. En dat bleek ook wel, want de B3 was in het veld de
betere ploeg en wist de winst mee naar huis te nemen: 8-13. A.s. zaterdag staat de inhaalwedstrijd, thuis
tegen Twist op het programma en dat is voor de B3 tevens hun laatste zaalwedstrijd. Zou leuk zijn om af te
sluiten met winst!
VALTO C1 speelde dinsdag jl hun kampioenswedstrijd tegen Fortuna C2. Vanaf het begin zag je dat Fortuna
gebrand was om VALTO nog een paar dagen van het kampioenschap af te houden en lang wisten ze in het
kielzog te blijven van VALTO. Toch liep VALTO in de 2e helft langzaam uit om uiteindelijk met 14-8 te
winnen. Dus was het tijd voor taart! Maar dat niet alleen, de C1 mag nu ook uitkijken en toewerken naar het
Nederlands Kampioenschap 1e klasse op 17 maart in Harderwijk.
Afgelopen zaterdag mocht VALTO C1 nogmaals aan de bak. Thuis werd het tegen Refleks C1 20-3 maar uit
werd het nog bonter. Er werd zeer makkelijk met 5-27 gewonnen. Even een lekkere ontspannen wedstrijd en
nu focus op 17 maart. Op 10 maart spelen jullie nog een laatste reguliere competitiewedstrijd.
VALTO C2 ging op bezoek bij DES C1. Eerder dit jaar werd hier al 2x gelijk tegen gespeeld en 1x van
verloren. Tijd voor winst dus! Maar de C2 liet slap korfbal zien en kwam niet in de wedstrijd terwijl bij DES
bijna iedere bal raak was. Er werd 10-6 verloren. Jammer, want er had zeker meer in gezeten. Komende
zaterdag zijn jullie vrij.
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VALTO C3 was vrij. A.s. zaterdag spelen jullie tegen Phoenix C1. Zij staan 2e in de poule en doen nog meer
voor het kampioenschap. Uit werd met 8-5 verloren. Gezien de druk die erop ligt bij Phoenix, zou het nog wel
eens een spannende wedstrijd kunnen worden.
VALTO C4 was vrij is en is ook komende zaterdag vrij.
VALTO D1 was vrij en is ook komende zaterdag vrij.
VALTO D2 was vrij maar spelen zaterdag a.s. wel een wedstrijd en wel tegen DES D1. Jullie staan 5e in de
poule en DES 6e. Uit werd er 4-3 verloren maar winst moet zeker mogelijk zijn!
VALTO D3 was vrij. Komende zaterdag krijgen jullie Maassluis D2 op bezoek. Uit werd er 5-7 van deze
ploeg gewonnen en Maassluis staat 1 plekje onder jullie in de poule. Een wedstrijd die gewonnen moet
kunnen worden dus!
VALTO D4 was vrij. Komende zaterdag komt Avanti D5 op bezoek. Zij staan maar 1 plekje hoger in de poule
maar hebben wel aanzienlijk meer punten dan jullie. Uit werd er 4-0 verloren van deze ploeg. Zorg komende
wedstrijd dat in ieder geval de nul van het scorebord verdwijnt!
VALTO D5 was vrij en is ook komende zaterdag vrij.
VALTO E1 speelde afgelopen vrijdag tegen Korbis. Aan de eindstand te zien was dit een spannende
wedstrijd en dit is het dan ook tot het einde gebleven. Helaas wisten jullie de punten niet mee te nemen naar
De Lier en was de eindstand 11-10 in het voordeel van Korbis. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij en ook aanstaande zaterdag staat er geen wedstrijd op het
programma.
VALTO E3 heeft afgelopen zaterdag een mooie overwinning geboekt tegen ALO E3. Jullie waren de gehele
wedstrijd de betere partij en wonnen uiteindelijk met 4-14! Met deze overwinning doen jullie goede zaken in
stand. Jullie staan op de tweede plaats en kunnen misschien de koploper nog wel inhalen. Maar dan moet er
aanstaande zaterdag wel gewonnen worden van Refleks. Zet ‘m op!
VALTO E4 heeft afgelopen zaterdag met 6-12 gewonnen van Dijkvogels! Jullie hadden het in het begin nog
wat lastig, waardoor het gelijk op ging. Dijkvogels was sterk in de verdediging waardoor jullie het moeilijk
hadden met scoren. Later kregen jullie door hoe jullie hier mee om moesten gaan en dat was te zien in de
stand! Door deze overwinning doen jullie nog steeds mee in de race voor het kampioenschap. Aanstaande
zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij en heeft ook aanstaande zaterdag geen wedstrijd.
VALTO F2 was ook afgelopen zaterdag en aanstaande zaterdag vrij.
VALTO F3 moest tegen Meervogels, een nog onbekende tegenstander. Jullie begonnen goed en bleven
goed bij. De tegenstander was alleen net wat sneller en gooiden goed. Jullie hadden wat moeite in de
omschakeling naar de verdediging waardoor Meervogels veel kansen kreeg. Aanvallend vonden jullie het af
en toe lastig om de superspeler te bereiken. Wel hebben jullie 7 mooie doelpunten gescoord, maar helaas
verloren. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F4 begon afgelopen zaterdag de wedstrijd erg goed tegen Avanti. Er werd goed overgespeeld en
jullie kwamen al snel op een voorsprong. Helaas wisten jullie de voorsprong niet vast te houden. Op het
einde werd het nog even spannend, maar helaas met 1 punt verschil verloren. Eindstand 7-6. Aanstaande
zaterdag zijn jullie vrij.

Wedstrijdshirt gezocht VALTO B1
Zaterdag 3 februari zijn wij na onze wedstrijd een shirtje kwijt geraakt.
Op het shirt staat Bruckner's Loonbedrijf als sponsor en rugnummer 8. We hopen dit shirt zo snel mogelijk te
vinden, als je het shirt hebt gevonden zou je dan willen bellen naar het volgende nummer: 06-20389890
Groetjes VALTO B1

We mogen weer tappen in de feesttent !
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat.
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje
verdienen, dus geef je op, en help VALTO. Ouders en andere mensen
zijn van ook van harte welkom, om te helpen of je kent iemand die het
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band
optreden , dus we gaan met ze allen mooie avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de
leeftijd om te helpen moet 18 +zijn.
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email. pgjstolkdelier@gmail.com
Groetjes GJ
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Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Door het gelijkspelen van RWA tegen Albatros was VALTO 1 voor het
spelen van haar wedstrijd afgelopen zaterdag al veilig, maar tóch was het
1e gebrand om te winnen tegen Fortis 1. Het 1e begon voortvarend en speelde een wedstrijd die ook voor
de neutrale kijker leuk was om naar te kijken. Het plezier spatte er vanaf en dat zag je ook in de score: 26-17
winst!
VALTO 2 is op kampioenskoers, zo ver is duidelijk. Deze zaterdag werd er gespeeld tegen nummer 3 in de
poule, Fortis 2. Het 2e haalde niet hun normale niveau en ook al werd het nog spannend aan het eind werd
er wel verloren: 19-20. VALTO 2 is daarmee gezakt naar de 2e plek en Albatros 2 is gestegen naar nummer
1. De wedstrijd op 10 maart is dus een direct kampioenschapsduel: of VALTO 2 wordt kampioen of Albatros!
Zorg dat je er die zaterdag bij bent en hopelijk kunnen we met zijn allen er een mooi feest van maken.
De A1 speelde in een degradatieduel tegen Fortuna A2 een lastige wedstrijd. In Delft werd er al met 1 punt
verschil verloren en dit weekend speelde de ploegen gelijk met 17-17. De A1 zal de komende wedstrijden
zelf moeten winnen en Fortuna moet verliezen tegen Sporting Delta op 10 maart om degradatie te
voorkomen. Spannende weken voor de A1!

Weetje van de week
VALTO 2 speelt op 10 maart haar kampioenswedstrijd bij en tegen Albatros in Zwijndrecht. We verwachten
natuurlijk een flinke lading aan supporters, want voor het 2e speelt de A1 haar belangrijkste wedstrijd tegen
degradatie! Zouden er genoeg auto's zijn om naar Zwijndrecht te komen of is een bus die kant op slimmer?
Voorkeur voor een bus? Laat het weten: vztc@ckv-valto.nl en we kijken bij genoeg animo naar de
mogelijkheden!

Verdere vorming Technisch Kader
Na het verlengen van de samenwerking tussen VALTO en Luuk & Nikki als trainers voor de A1 is ook de
nieuwe hoofdtrainer van de selectie en de coach van VALTO 1 aangetrokken. Eric Geijtenbeek nu nog
hoofdtrainer van Sporting Delta 1 neemt volgend jaar de VALTO selectie onder zijn hoede. De vorming van
de rest van het Technisch Kader zal snel meer over bekend worden.

VALTO goes to Korfballeague finale!
Ook dit jaar gaat VALTO weer met haar leden richting de korfballeague finale! Deze week zal er informatie
op de website verschijnen wat we gaan doen, wanneer dat is en hoe je je kan aanmelden. Kampioenen
kunnen meedoen aan de kampioenenparade. Ben je kampioen, op het veld of in de zaal? Geef je dan met je
team op om mee te doen! Opgeven kan bij de jeugdcoördinatoren, zie: www.ckv-valto.nl/telefoonnummers/

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 2
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
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
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Wedstrijdverslagen
VALTO 2 verliest koppositie in 1e helft tegen Fortis

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Het zaalseizoen kabbelt langzaam naar zijn einde. In verschillende poules zijn intussen al
kampioenschappen gevierd of is bekend wie er volgend seizoen een niveau lager zal uitkomen. In de laatste
thuiswedstrijden van de VALTO selectie moesten nog belangrijke punten in De Lier gehouden worden. Ook
voor de junioren telde eigenlijk alleen de winst tegen Fortuna A2, maar werd het met 17-17 uiteindelijk een
punten deling. Hier schieten beide ploegen niets mee op en blijft het degradatie spook voor VALTO A1 nog
even rondwaren in De Lier. Er staan voor hen nog twee wedstrijden op het programma tegen de nummer
laatst Abatros A1. Deze zullen beiden gewonnen moeten worden en ook dan zijn we afhankelijk van het
resultaat van de laatste wedstrijd van Fortuna tegen Sporting Delta A1.
Voor VALTO 2 gloort nog steeds het kampioenschap, hoewel zij zich gisteren verslikte in Fortis 2. De
wedstrijd in Vlissingen eindigde in 16-16 na een gelijk opgaande wedstrijd. In de eigen Vreeloo hal met
volgepakte tribunes zou dit alleen maar beter moeten kunnen. Met de walk-over van vorige week op
Vriendenschaar 2 nog vers in het geheugen ging het VALTO publiek er eens goed voor zitten. Aan
scheidsrechter Laban de eer om deze wedstrijd in banen te leiden. Met deze Zeeuwse tegenstanders die de
spreuk “Luctor et Emergo” uit het Zeeuwse provincie wapen wel erg letterlijk nemen, zou het een pittige kluif
worden voor hem vanavond. Na het eerste fluitsignaal werd direct duidelijk dat Fortis de reis niet voor niets
wilde maken en gaven erg veel druk. Het waren na twee minuten dan ook de gasten die de score openden,
maar niet veel later wist Ron ook voor ons de nul van het bord te schieten. Het doelpunt van Sanne bracht
VALTO op voorsprong, maar het lukte vandaag niet om deze verder uit te bouwen. De gasten kwamen weer
langszij en namen ook weer de voorsprong. Nog één keer zou VALTO op gelijke hoogte komen door het
doelpunt van Ron, maar na de 3-3 liep Fortis met drie treffers op rij weg naar 3-6. Dit verschil zou VALTO in
de eerste helft niet meer te boven komen, ondanks de tactische wissel van Hugo om Ron naar het andere
vak te brengen. Hij kwam daar beter in zijn spel, maar wist toch in de eerste helft slechts één velddoelpunt te
maken. De andere vier kwamen tot stand uit vrije ballen en strafworpen.
Met een 7-12 achterstand werd aan het tweede deel begonnen. Fortis kwam scherp uit de kleedkamer en
wist binnen 30 seconde weer de korf te vinden. VALTO 2 staat echter intussen wel bekend als de ploeg die
nooit opgeeft en zo ook vanavond niet. Met drie treffers op rij van Pieter, Ruben en Ron was de achterstand
gehalveerd naar 10-13. Halverwege de tweede helft kreeg VALTO weer de aansluiting bij 13-14, maar wilde
de gelijkmaker maar niet vallen. Een Fortis dame zorgde weer voor wat lucht, wat meteen door Nikki werd
beantwoord. Toch lukte het de gasten om even later weer uit te lopen naar een marge van vier bij 15-19.
VALTO had toen nog acht minuten de tijd om de wedstrijd te kantelen, maar dan moesten de aanvallen wel
met meer overleg worden opgezet. Dit lukte wel, maar er werd helaas na de 16-19 van Ron weer een
tegendoelpunt geïncasseerd. De laatste vijf minuten waren voor VALTO, waarin er een prima slotoffensief
werd uitgeperst. Ruben, Maaike en Ron wisten de korf nog te vinden, maar dit was één doelpunt te weinig
om nog tot een punten deling te komen. Dit zou voor de laatste wedstrijd tegen concurrent Albatros 2 een
betere uitgangspositie geweest zijn. Door deze 19-20 nederlaag zal de laatste wedstrijd dus een ware
kampioenskraker worden in de Develsteinhal in Zwijndrecht, waar voor VALTO alleen bij winst het afscheid
van Hugo een gouden randje krijgt. Hoewel het moeilijk wordt door het programma hoop ik wel dat het
VALTO publiek in grote getale naar Zwijndrecht zal afreizen om ons tweede naar de overwinning en het
kampioenschap te schreeuwen. Deze wedstrijd start om 16:40 uur in de Develsteinhal in Zwijndrecht.
Dan de wedstrijd van VALTO 1 die vooral in het teken stond van revanche op de verloren wedstrijd in
Vlissingen. In deze wedstrijd werd een zeker lijkende overwinning in de laatste minuten door arbitrale
dwalingen om zeep geholpen. Met deze wedstrijd nog in mijn achterhoofd had ik me op het ergste
voorbereid, wat betreft het spel van de Zeeuwse tegenstander. VALTO was nog niet veilig voor behoud in de
e
1 klasse, maar voor aanvang van de wedstrijd druppelde de uitslag van RWA-Albatros binnen. Omdat zij
e
gelijk speelden kan VALTO, door onderling resultaat, niet meer op de 7 plaats eindigen. Die druk was dus
van de ketel. Na het voorstellen ging de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter W. Watermulder van
start. VALTO liet gelijk zien dat er vandaag niets te halen viel voor Fortis. Binnen 15 seconden had Bart de
eerste treffer door de korf. Een minuut later stond er al een 3-0 voorsprong op het bord, maar toen schoot
ook Fortis de nul van het bord. Een later kregen de gasten bij 3-2 ook weer de aansluiting, maar dit zou, na
later bleek, de laatste keer zijn dat zij zo dicht in de buurt van de thuisploeg kwamen. Door de mee gekregen
strafworp en de twee treffers van Judith stond er even later een 6-2 tussenstand op het bord. Nadat Zané en
Laurens er in de achtste minuut 8-3 van gemaakt hadden besloot Fortis de eerste time-out te nemen. Dit had
VALTO blijkbaar uit hun ritme gehaald, want er viel gelijk een doelpuntloze periode bij de thuisploeg. In deze
zes minuten wisten de gasten de achterstand terug te brengen naar 8-6, maar toen herstelde VALTO zich
weer. Iris en Judith maakte het gaatje weer vier met nog zes minuten naar de mandarijnen.
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Fortis wist in deze fase ook regelmatig de korf te vinden, zodat met om en om scoren de ruststand op 13-9
kwam te staan.
Er moest dus nog flink gestreden worden door het vlaggenschip om deze wedstrijd binnen te harken. Dit was
blijkbaar ook goed duidelijk gemaakt in de kleedkamer, want ook na de mandarijnen was het VALTO wat de
score opende met mooi afstandsschot van Judith. Fortis zou in de beginfase nog wel in het spoor blijven bij
VALTO, maar toen Judith er in de achtste minuut met haar zesde treffer 16-12 van maakte leek de
weerstand gebroken. Zeker toen Frank en Zané het gat vergrootte naar 18-12 gingen de Zeeuwse koppies
toch wel hangen. Ondanks dat er nog 15 minuten te spelen waren zag je dat VALTO meer ruimte kreeg in
de aanvallen en de Zeeuwse aanvallen gehaast werden opgezet. Sanne kwam binnen de lijnen voor haar
zus Iris en werd bij het nemen van de toegekende vrije bal helemaal vrij gelaten door haar tegenstander,
omdat zij met twee dames Judith moesten stoppen. Deze kans was natuurlijk voor Sanne en als die vrij mag
aanleggen schrijf ik hem alvast op. Fortis had nog een laatste stuiptrekking met drie doelpunten op rij en
kwam weer tot 19-15 terug, maar VALTO zou de laatste tien minuten de wedstrijd controleren. Maaike in het
veld gekomen voor de nog steeds niet fitte Judith pikte ook haar doelpuntje mee en zorgde voor de 20-15.
VALTO gooide hierna de wedstrijd definitief in het slot door doelpunten van Bart, Zané, Kevin, Sanne en
Frank, waarmee de stand op 25-16 kwam te staan. Fortis wist ook nog een keer de korf te vinden, maar de
eindstand werd door Sanne, vandaag weer met een prima invalbeurt, op het bord geschoten. Hierna klonk al
snel de zoemer en floot scheidsrechter Watermulder, die het vandaag niet gemakkelijk had, einde wedstrijd.
Met deze 26-17 overwinning klimt VALTO, mede door het verrassende 27-18 verlies van Vriendenschaar op
Juliana, weer naar de tweede plaats. Ook voor het vlaggenschip staat er nog één wedstrijd op het
programma, welke ook in Zwijndrecht gespeeld gaat worden. Albatros 1 zal er alles aan gaan doen om deze
wedstrijd winnend af te sluiten om daarmee een p/d wedstrijd af te wenden. Zij staan één puntje boven RWA
wat op bezoek mag bij Fortis en ook graag deze p/d wedstrijd zal willen ontlopen. Er wordt vanuit Rhoon dus
wel wat verwacht van VALTO wat thuis met 28-24 van Albatros wist te winnen. Zij kunnen gerust zijn, want
VALTO heeft zijn zinnen gezet op die tweede plek en daarvoor zullen ook gewoon de punten mee naar De
Lier genomen moeten worden. Als het goed is is er al een grote schare supporters aanwezig van de
wedstrijden van VALTO A1 en 2, dus kan het zomaar een Liers feestje worden en Zwijndrecht. Schrijf 10
maart dus in uw agenda’s om onze A1, 2 en het vlaggenschip naar de overwinningen te schreeuwen. Voor
het zover is speelt VALTO A1 eerst nog een inhaal wedstrijd thuis tegen Albatros A1. Ook in deze
belangrijke wedstrijd zullen we er met z’n allen moeten zijn om hen te steunen in de strijd voor lijfsbehoud.
Deze wedstrijd wordt op 3 maart gespeeld in De Lier en begint om 17:30 uur.
Graag tot dan, Arno van Leeuwen.

Olympia 3 - VALTO 5

hoofdsponsor MELIOR
De kronieken van VALTO 5
Deze zondagmorgen word ik wakker met een kater. Gisteren (17 februari) hebben wij onze eigen
kampioensaspiraties weggegooid. Ik bedoel: verliezen is best oké, maar in totaal 6 goals maken is te weinig.
Ik neem u even mee richting Olympia, de wedstrijd van het jaar, maar zal het kort houden.
Wij verzamelden om 15:00 zodat we 15:15 konden vertrekken; helaas dacht de queen of rebound dat we om
15:15 verzamelden. Zodoende vertrokken wij pas om 15:20 richting de heilige grond Olympus.
Kleine oogjes en vermoeide houdingen waren niet te zien en dat na een avondje knallen met VALTO 5: wij
hadden ons team-uitje gisteren. Geweldig gezellig!! Niemand wist waar we heen gingen alleen de
organisatoren. Anna reed voorop en Miekie en Es volgden. In de auto was er grote discussie waar deze
tocht heen leidde. We eindigden in Hoek van Holland bij restaurant Grumpies. Na de nacho's, saté, spareribs en schnitzel (toch frill?) kwam het toetje in de vorm van smoesjes of Dame Blanche. Na deze laatste
versnapering werden wij verdeeld in twee teams. Een echte 'ontspannings-kamer', beter bekend als escape
room, wachtte op ons. Middels samenwerking en puzzels konden wij ons bevrijden. Coach D, die dit nog
nooit had gedaan, wist niet waarmee hij moest starten en begon lekker te rommelen. Na 45 minuten dachten
wij de bomcode te hebben. Helaas bleek het eerste cijfer niet te kloppen. Na zorgvuldig speurwerk van Fril
hadden wij na 52 minuten toch de goede code en konden zo veilig naar buiten. Wat ik begreep van de
andere kamer is dat Jan lekker zat te spelen op een kermis-attractie met muntjes, Boom Boom Ilsie in een
elektrisch autootje rondjes reed, Hansu bezig was hypotheken te verkopen en Es en Miek met de puzzel
bezig waren. Ook zij kwamen tijdig de kamer uit!
Hierdoor konden wij allen (na een paar uurtjes slapen) de 2e helft van VALTO 7 zien! En zoals dit team niet
wist en wij wel, waren ze al kampioen tijdens de wedstrijd!! Een mooie 14-8 overwinning is dan alleen maar
top! Kom deze giganten over 2 weken aanmoedigen in Vreeloo!
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Terwijl ik richting ons praatje loop, sijpelt door dat V3 ook kampioen is geworden! Een goede zaterdag dus,
prima stimuli om onze eigen aspiraties kracht bij te zetten.
Maar vanaf minuut 1 was duidelijk dat deze Olympus berg te hoog was om door ons beklommen te worden
en dat Nikè ons niet goed gezind was. Als Hades dan ook nog mee gaat doen wordt het helemaal een
onmogelijke opdracht.
Leuke noot komt van mijn tegenstander: “Zooo dat is eigenlijk rood voor mijn medespeler, maar vandaag zal
het wel een spelhervatting of opgooi bal worden deze scheids, deze wedstrijd”.
Ik ga verder niet uitweiden, maar dit zegt alles over de wedstrijd en ik had aan het begin van dit stukje
beloofd kort te zijn over deze wedstrijd.
Volgende keer hopen wij u te begroetten in de Vreeloo hal, als wij het opnemen tegen de luchtmacht van
Erasmus! Voor nu, bedankt voor de aandacht tot volgende keer!
Schrijver der kronieken van VALTO 5

VALTO C1 stelt kampioenschap veilig tegen Fortuna C2
Sponsors: KPS 24/7, Lansbergen Orchideeën en kdv ’t Strijpje
Het zal menig VALTO’er niet ontgaan zijn dat onze C1 aan een bijzonder seizoen bezig is. De coaches Bart
en Simon hebben de neuzen van hun pupillen al het hele seizoen de goede kant op staan. In de
najaarscompetitie op het veld werden zij ongeslagen kampioen en ook in de zaal zijn zij nog zonder
puntverlies. Dinsdagavond stond de wedstrijd waarin het kampioenschap kon worden binnen gehaald op het
programma. Tegenstander Fortuna/Delta Logistiek C2 was nog de enig overgebleven tegenstander die
VALTO C1 van het kampioenschap af kon houden, maar dan mocht VALTO ook niets meer winnen. Een
puur theoretische mogelijkheid dus, maar toch was er wel wat spanning te voelen bij aanvang van de
wedstrijd. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Thijs Dijkstra schoot de C1 uit de startblokken. De
eerste aanval werd door Fortuna gelijk met een overtreding gestopt, waardoor we de eerste vrije bal kregen
te nemen. Romeo wist deze ook binnen te schieten en zo stond na dertig seconden de eerste voorsprong al
voor ons op het bord. Bij de gasten wilde het nog niet zo lukken. Dit had waarschijnlijk ook te maken met de
druk die onze verdedigers gaven, waarbij ook de nodige ballen werden onderschept. Het was in de vijfde
minuut dat Romeo zijn tweede treffer maakte, nadat hij zijn tegenstander het bos had in gestuurd en zijn
doorloop mooi afrondde. Het andere vak had het wat lastiger met het vinden van de korf. De Delftse
verdediging ging nu ook meer druk geven, waardoor het lastiger werd om de juiste schoten te pakken. De
lange periode zonder doelpunten wist Fortuna uiteindelijk als eerste te doorbreken, maar gelukkig zie je dan
ook vaak dat de tegenstander ineens ook weer de korf weet te vinden. Zo ook vanavond, want in de
volgende VALTO aanval wist Koert ook gelijk het verschil van twee te herstellen. Toch waren de doelpunten
in de eerste helft duur voor VALTO vanavond, want het eerste aanvalvak wist nu ook vier minuten de korf
niet te vinden, waar Fortuna juist leek het lek boven te hebben. Met twee treffers was het bij 3-3 weer gelijk
en begon de wedstrijd na 17 minuten dus weer opnieuw. Koert nam zijn ploeg bij de hand en zorgde er
eigenhandig voor dat VALTO na twintig minuten weer op een 5-3 voorsprong stond. In de resterende
minuten tot de rust wist Fortuna deze achterstand te halveren en werden de kleedkamers opgezocht bij een
5-4 tussenstand.
De coaches Bart en Simon hadden blijkbaar nogal wat te bespreken, want zij lieten hun tegenstander even
wachten op hun terugkomst. Dit had duidelijk geen invloed op de concentratie van de Delftse gasten, want
binnen twintig seconden na de hervatting wisten zij een ingestudeerd openingsballetje te verzilveren. VALTO
C1 leek nu echter wat minder gespannen en vatte de spreekwoordelijke koe direct bij de horens. Met drie
doelpunten op rij van Jasper, Romy en Elise stond er twee minuten later ineens 8-5 op het bord. Deze
voorsprong zou VALTO niet meer uit handen geven. Fortuna probeerde nog wel van alles om het gat te
dichten, maar toen zij de 8-6 binnen schoten was het Jasper weer die de voorsprong weer herstelde. Koert
zette met zijn vierde treffer halverwege de tweede helft de 10-6 tussenstand op het bord en leek de wedstrijd
gespeeld. Met wat wissels wist Fortuna deze achterstand toch even later weer te halveren, maar de
zenuwen waren nu helemaal weg bij VALTO. De laatste tien minuten zouden zij het verdedigend helemaal
dicht houden en zelf de voorsprong uitbouwen. Jasper, Koert en Romeo zorgden ervoor dat bij Fortuna het
verzet langzaam gebroken werd door de voorsprong uit te bouwen naar 13-8. Verdedigend werd er door
VALTO ook niets meer weggegeven en werden regelmatig ballen onderschept voordat deze ook maar in de
buurt van de korf geweest was. Met nog minder dan twee minuten te gaan was het David die zijn harde
werken uiteindelijk ook beloond zag met een doelpunt, waarmee hij de eindstand op 14-8 zette.
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Het kwartje moest bij de spelers na het eindsignaal van Thijs blijkbaar nog even vallen, want je zou een
uitzinnig team verwachten na het binnen halen van het kampioenschap. Niets was minder waar, want eerst
gewoon even de koppies bij elkaar, een woordje van de coaches en daarna pas feesten. Dit gebeurde
natuurlijk op gepaste wijze met bubbels en taart. De zaalcompetitie is echter nog niet voorbij, want er staan
nog wedstrijd tegen Refleks C1 en VEO C1 op jullie programma. Nog even twee keer knallen dus om die
ongeslagen status vast te houden.
VALTO C1 ik heb van jullie genoten en succes nog de komende competitiewedstrijden.
Arno van Leeuwen.

VALTO D5 (zaterdag 10 februari)
We speelde uit tegen Weidevogels dus moesten naar Bleiswijk.
De wedstrijd begon best lekker. Iris S zetten ons op een 0-1 voorsprong.
Iris V zorgde voor de 0-2 , het ging dus best lekker.
Met een stand van 1-2 gingen we de rust in.
En wat er daarna gebeurde is onduidelijk. Het liep niet lekker meer en elke kans die we hadden wilde er niet
in.
En we waren ook zeker niet allemaal in topvorm. Het is een klein beetje weggegeven want we hadden dit
gewoon kunnen winnen.
Maar helaas…..de eindstand werd uiteindelijk 4-2
We hebben ons best weer gedaan, volgende keer beter ;-)
Groetjes Gwen Bos ( D5 )

VALTO E3
VALTO E3 speelde zaterdag in de ockenburghhal tegen Alo E3.
We hadden een beetje een trage start en ging het in het begin lang gelijk op met 1-1.
Op slot was de beer los en werd er achter elkaar gescoord. Iedereen erg goed zijn best gedaan en
gewonnen met 4-14.

VALTO F3
Vanmorgen gingen we vol goede moed naar Zoetermeer
om tegen de Meervogels F2 spelen.
Stacey was jarig vandaag en we werden verwend met een
mooi cadeautje.
Na 10 minuten stonden we achter met 0-4. Net voor de
pauze hebben we 1 doelpunt gescoord en gingen we met 18 de rust in.
Hierna scoorden we nog 5 punten en gingen we met 6-13
even en korte pauze houden.
Uiteindelijk sloten we de wedstrijd af met 7-19. De
tegenstander was echt sterker en erg fanatiek, maar
VALTO heeft wel heel goed gespeeld en goed verdedigd!!
Groetjes F3
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Klusteam Villa VALTO zoekt "Hobby'' schilders.
Het zaalseizoen is nog bezig en toch zijn de voorbereidingen voor het veldseizoen alweer in volle gang. Het
klusteam is inmiddels begonnen met o.a. het opknappen van de wandelgangen in de ''Villa VALTO''.
Er word een nieuwe vloer gelegd, diverse koplatjes en plinten
worden vervangen en ook de muren zijn hard toe aan een nieuwe
verflaag. Daarom zijn wij als klusteam op zoek naar een aantal
handige mannen/vrouwen die ons willen helpen bij het sauzen van
de muren. Dit kan gewoon in overleg overdag of in de avonduren.
U kunt zich opgeven door een mailtje of whatsapp te sturen naar
onderstaand adres/telefoonnummer.
Wij rekenen op uw steun, een vereniging kan tenslotte niet zonder
zijn vrijwilligers!
Dennis Voskamp
06 2000 9826
dennis@houthandelvdmarel.nl
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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

