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Klasse Korfbal
Zaterdag 7 april, een klein aantal reguliere competitiewedstrijden, maar vooral de dag van de finales voor het
Nederlands Kampioenschap in Ziggo Dome, dat sinds een aantal jaar hét toneel is voor dé strijd.
Op de tevens eerste echte warme dag dit jaar in Nederland, begon Valto D1 met een minitoernooi op het
plein voor de Ziggo Dome. Met name om het korfbal te laten zien aan voorbijgangers en wat sfeer te krijgen
op het plein, maar ook de Champions League genoemd, omdat hier alleen kampioenen speelde. Hoewel de
verschillen desondanks groot waren, was het wel een hele leuke ervaring. Valto werd tweede in de poule en
mocht vooraf inschieten en natuurlijk ook even op de foto met de internationals van TeamNL Korfbal.
Daarna was het tijd voor de huldiging van de kampioenen. De drie teams van Valto (B2, C1 en D1) die zich
hadden opgegeven, werden op het bordes boven de ingang gehuldigd voor hun prestaties dit seizoen.
Omdat de bus met de andere Valto leden wat laat aankwam, werden onze teams bijna als laatste gehuldigd,
met als voordeel dat het plein vol stond en dus iedereen het kon zien, luid aangemoedigd door wat
meegereisde VakkieV-ers.
Inmiddels was het tijd om naar binnen te gaan, op naar de ‘kleine’ finale voor junioren tussen Dalto A1 en
Fortuna A1 en de ‘grote’ finale tussen Fortuna en TOP. Onze regiogenoot dus twee keer in de finale dit jaar,
waarbij deze in de juniorenfinale de favoriet waren, gezien de vele titels die ze de afgelopen jaren hadden
behaald en in de seniorenfinale de underdog, gezien de onverwachte uitschakeling van PKC eerder deze
week.
De wedstrijden waren leuk om te zien. De ambiance waarin werd gespeeld was weer goed. Zo’n 12.000
korfballiefhebbers in de zaal en de meegereisde Valto leden en ouders daar tussen. De groten aan het werk
zien. En hoe. De junioren maakten er een spannende wedstrijd van. Dalto stond eigenlijk het grootste deel
van de wedstrijd voor en je voelde dat dit wel eens een geel-zwart feestje zou kunnen gaan worden. Maar
een wedstrijd is pas gespeeld als het laatste fluitsignaal heeft geklonken en zo ook hier. Fortuna kwam
dichter en dichter in de buurt van Dalto tot het gelijk stond en er verlengd ging worden. In die 5 minuten wist
Fortuna toch weer aan het langste eind te trekken en werd opnieuw Nederlands Kampioen. Een hele knappe
prestatie! Klasse korfbal door de ploeg uit Delft.
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In de seniorenfinale zoals gezegd een andere rol voor Fortuna. Tegen TOP als David tegen Goliath, zoals in
de pers al werd geschreven en de ploeg uit Delft liet zich in het begin een beetje overrompelen. TOP, met
veel ervaring in een dergelijke finale de afgelopen jaren, schoot uit de startblokken en kwam binnen no time
met 4-0 voor. En met een ruststand van 12-8 hadden velen het idee dat TOP de titel hier zeker wel weer zou
gaan pakken. Maar, daar dacht Fortuna toch echt anders over. Na rust herpakte de Delftse ploeg zich en
knokte zich terug naar 13-12. De spanning was weer terug, zou het dan echt? Jammer genoeg was dit dan
toch echt het enige écht spannende moment van de wedstrijd, want de dames van TOP waren op dreef en
schoten de voorsprong van 4 weer snel op de borden. Eindstand 24-20 voor TOP. Fortuna is het verschil
van de eerste 4 niet meer te boven gekomen. Toch ook wel klasse korfbal van de ploeg uit Sassenheim. Al
drie jaar op rij de beste van Nederland.
Al met al een vermakelijke dag, het blijft een heerlijk uitje met vooraf en tussendoor leuke acts en toch wel
een spektakel als je het vanaf de tribunes bekijkt. Wat mij betreft ieder jaar weer voor herhaling vatbaar. En
de jeugd? Die heeft weer kunnen zien wat topsport in het korfbal is. Iets waar je van kunt leren en genieten
door er naar te kijken.
Tot volgend jaar!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

MEEHELPEN TIJDENS DE ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG?
KOM OOK OP VRIJDAGOCHTEND 20 APRIL!
Op vrijdagochtend 20 april 2018 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op
zoek naar vrijwilligers!
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een Valto-hart hebben, wil je:
•
•
•
•
•
•

Kleuters begeleiden tijdens de spellen
Een bardienst draaien
Helpen bij het opbouwen
Dansen tijdens de openings-act
Informatietasjes maken en/of uitdelen
De wacht houden bij de in-/uitgang

Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag
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Programma komende tijd

Afmeldingen
Afmeldingen kunnen voor het veld weer naar wsv@ckv-valto.nl.
Graag via de mail en alleen bij lastminute afmeldingen via de app (06-13235155). Mocht je wel je eigen
wedstrijd missen, maar wel eventueel op een ander moment van de dag beschikbaar zijn, laat dit dan ook
even weten, dan kan ik je ergens anders wellicht als reserve indelen.
Groeten, Thom Voskamp
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Opstellingen 14 april 2018
VALTO 1 en VALTO 2 in onderling overleg
VALTO 3: Thuis, Achilles 3 (16.30). Aanwezig: 15.45 uur
Heren: Frank, Kees, Niels, Rob, Roland, Ruben
Dames: Denise, Petra, Lisa, Sharon, dame V4
VALTO 4: Thuis, Meervogels 5 (15.00). Aanwezig: 14.15 uur
Heren: Michael, Thomas, Steven, Twan, heer V3
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Lisanne
VALTO 5: Uit, Erasmus 2 (14.00). Vertrek: 12.45 uur
Heren: Frank, Hans, Mark, Michiel, Jeroen, Marco
Dames: Esther, Annemiek, Helen, Ilse, reserve dame
VALTO 6: Thuis, Avanti 8 (13.30). Aanwezig: 12.45 uur
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick, Vincent
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne
VALTO 7: Thuis, Weidevogels 5 (14.00). Aanwezig: 13.15 uur
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter
Dames: Gerda, Marije, Natalie, Petra, Rianca
VALTO 8: Thuis, Excelsior 8 (14.45 uur) Aanwezig: 14.00 uur
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, Peter, Sjors
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne

Nabeschouwingen
Weinig wedstrijden deze week i.v.m. de finale van de Korfballeage in de Ziggo Dome. Voor de wedstrijden
die wel gespeeld werden, was het heerlijk korfbalweer.
Valto D3 kreeg Fortuna D4 op bezoek. Valto speelde een goede eerste helft en kwam zelfs op voorsprong.
Aan het einde van de 1e helft nam Fortuna een sprintje en kwam op voorsprong waarna de D3 de draad
kwijt raakte en ook in de tweede helft niet meer terug vond. Er werd met 3-8 verloren. Komende week gaan
jullie naar Excelsior dat hun 1e wedstrijd niet wist te winnen.
Valto D4 ging op bezoek bij VEO D2. Na vorige week te hebben gewonnen was dit weer een hele lastige
wedstrijd voor de D4. De doelpunten vlogen om hun oren waardoor er 18-5 verloren werd. Gelukkig wisten
jullie er zelf wel 5 te maken. Komende week spelen jullie weer uit, nu bij DES D2. Zij wisten net als jullie te
winnen van Excelsior en te verliezen van VEO. Dus misschien zijn jullie wel aan elkaar gewaagd!
Bij Valto F4 was het juist andersom. Daar vlogen de doelpunten om de oren van de tegenstander Lynx F1.
Valto wist naar liefst 15 keer te scoren en maar 2 doelpunten door te laten. Wat een grote overwinning!
Komende zaterdag komt Reffleks op bezoek. Na twee speelrondes zijn zij overtuigd koploper in de poule.
Misschien kan Valto F4 het hun wel moeilijk maken?

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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AGENDA VOORJAARSVERGADERING BIJ PRIVA
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 16 april 2018, bij onze sponsor PRIVA!
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken dat ook de
ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te
vertegenwoordigen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2017
Plannen en mededelingen van het bestuur
Contributieverhoging
Jubilarissen
Bestuurswisselingen:
Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Ria Zuidgeest - Solleveld
Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor: Pascal van Dijk
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid
(bij voorkeur bij de secretaris).
7. Rondvraag
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg
nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Het adres van PRIVA is: Zijlweg 3, De Lier.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te
fluiten.
Afgelopen zaterdag
Lekker rustig want er werd bijna niet gekorfbald.
Komend weekend
En eigenlijk moet ik zeggen het weekend van 14/15 april omdat volgende week niet/nauwelijks gespeeld
wordt vanwege de zaalfinale.
Zaterdag 14 april 2018

Scheidsrechter Gastheer

11:00 ONDO B1 OVVO / De Kroon B1

Jan Korteland

12:50 VEO B1

Ruben Kester

IJsselvogels B1

13:15 ONDO A1 IJsselvogels A1
15:00 Valto 4

De Meervogels 5

16:30 Valto 3

Achilles 3

(Bon, B Bakermans, B)

Cock Matthijsse
(Wim van Dalen)
Jelmer Baljeu

(Wim van Dalen)

zondag 15 april 2018
13:00 ALO 2

HKV / Ons Eibernest 4 Thijs Dijkstra

Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Wordt meestal pas op maandagavond bekend.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

Gevonden/meegenomen…….
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Zwarte trainingsbroek met witte streep.
Merk: Nike
Maat: 158-170
van 13-15 jaar
Waarschijnlijk per ongeluk zaterdag meegenomen.
Ligt bij familie van Dasler
Tel 0174-512573

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
13/4 C1
20/4 D5
27/4 Koningsdag D4 ( binnen het team bespreken wanneer jullie gaan)
4/5 D3
11/5 D2
18/5 D1
25/5 C4
1/6 C3
8/6 C2
15/6 B3
22/6 B2
29/6 B1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Sponsoren gezocht
Een bekende oproep voor allerlei verenigingen en organisaties. Vaak gaat het om speciale activiteiten.
Fietsen, wandelen, zwemmen,…en noem maar op. In de zomerperiode kunnen we de zwemsters en
zwemmers aanmoedigen tijdens 2 km lange zwemtocht door de Lee. Enerzijds de uitdaging en anderzijds
voor het goede doel: de stichting ALS. Ik heb al diverse verzoeken binnen om de moedige deelnemers te
sponsoren. Dat ga ik zeker doen. Zwemmen voor het geld voor de ander….een prima keuze.
Op woensdag 20 juni gaat een grote groep Westlanders de uitdaging aan om de Tourmalet te bedwingen.
Hardlopend, wandelend of fietsend. Ook hier het doel de bergtop, bij wijze voorzien van een fikse buidel
geld, te bereiken. TEAM WESTLAND is een begrip. De opbrengst van deze sponsoractiviteit is voor
onderzoek en nazorg ten behoeve van Oncologie Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft, voor de patiënten
met de ziekte kanker. Diverse Lierenaars nemen deel en zij vragen de dorpsgenoten om ondersteuning.
Bij ’t Puntje kan men de heerlijke Kroket Tourmalet kopen. Van elke kroket die daar verkocht wordt, gaat
€1,50 naar de sponsorpot. Koop de Tourmalet Burger bij slagerij De Bruin en je kunt er niet alleen zeker van
zijn dat €0,50 naar de pot gaat, maar ook dat de slager zijn bijdrage nog eens verdubbelt. Grijp je kans,
want ze zijn het waard om verorberd te worden. Kom je in Naaldwijk dan is het Tourmalet menu bij het
Grieks Restaurant Plaka een aanrader. Lekker eten en weten dat er geld naar de pot gaat. Er zijn
wandelaars die op allerlei familiebijeenkomsten een geldbusje neerzetten en het blijkt te werken. Kijk niet
vreemd op als je ergens zo’n busje ziet staan… het is allemaal voor het goede doel. Op het Oratorium Koor
De Lier hebben ze ook al een busje langs zien komen en dat was allemaal niet voor niets. Bossen bloemen
gaan er bij Bloemenzee over de toonbank voor de Tourmalet. Een steenkoude kofferbakverkoop leverde
ook al € 300,- op. Er worden Led lampjes, met het TourmaLED logo, verkocht die prima kunnen dienen om
op te vallen als de duisternis is gevallen. Er werden pannenkoeken gebakken waar hele basisschoolklassen
van genoten tijdens een gezellig schoolfeest en ook dat schoof geld in het Team Westland laatje. Dio drogist
De Lier heeft de noodzakelijke EHBO-spullen gesponsord. De Jumbo De Lier zorgt voor flesjes drinken
(water en energie). Pedicure Kitty gaat ook voor elke behandeling bijdragen aan de pot. Bij de Dommerick
wordt gewerkt aan een gezellige avond met muziek en andere activiteiten. Bij de heropening van de
vernieuwde Vitaminetuin, houdt de Lierenaar in de gaten, zal men ook merken dat Lierenaars gesponsord
de Tourmalet op willen.
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Een boekje met 116 limericks
door, voor en vaak over LIERENAARS
€ 5, - per stuk
De opbrengst is volledig bestemd voor

Te koop bij Bakkies & Boekies, bij Bruna De Lier en bij de kleinkinderen van Frans Voskamp. Dus bij
Thijs, Martijn, Wouter, Luca en Tristan.

ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 20 April 2018
Op vrijdagochtend 20 april 2018 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op
zoek naar vrijwilligers!
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een Valto-hart hebben, wil je:
•
•
•
•
•
•

Kleuters begeleiden tijdens de spellen
Een bardienst draaien
Helpen bij het opbouwen
Dansen tijdens de openings-act
Informatietasjes maken en/of uitdelen
De wacht houden bij de in-/uitgang

Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag
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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

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Waren onze selectie teams een weekend vrij en de
meeste heb ik gezien in de Ziggo Dome tijdens de
korfbalfinales. Komende week nog een keer flink aan de
bak en dan staan de wedstrijden tegen Fiks 1, Velocitas
3 en Achilles A1 weer op het programma.
Schema toptrainers Valto 6 / 8
woensdag 19:15 – 20:15 uur
11 april
V7
18 april
Thom
25 april
Laurens
2 mei
Meivakantie
9 mei
Meivakantie
16 mei
Thom
23 mei
Laurens
30 mei
V8
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Korfballen volgend jaar
Momenteel is de TC al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Daarbij
is het belangrijk dat we weten hoeveel spelers en dus hoeveel teams we hebben, o.a.
vanwege de zaalruimte en dus ook trainingstijden.
Weet je nu al dat je (of je kind) volgend seizoen niet blijft korfballen, dan horen wij dat
graag z.s.m. maar uiterlijk 30 april via leden@ckv-valto.nl
Uiteraard hopen wij natuurlijk dat iedereen ook volgend seizoen gezellig blijft korfballen !
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

Korfbalmasterz bij Valto
Ook deze week zijn er weer een hoop spelers die hun spelregelbewijs hebben gehaald.
Valto 8 is zelfs als eerste team helemaal spelregel-proof! Valto 6 staat helaas nog als
enige op 0%. Je hebt nog tot 31 mei om je spelregelbewijs te halen.
Overigens is het ook voor andere geïnteresseerden mogelijk om toegang te krijgen tot
korfbalmasterz. Stuur dan even een berichtje naar Fiona, fiona.rijsdijk@ckv-valto.nl.
Voor overige vragen kun je bij Marije terecht, marije.van.dalen@ckv-valto.nl.
Roepnaam
Naomi
Frank
Bart
Nikki
Lisanne
Romee
Sanne
Floris
Ruben
Lisa
Kees
Esmee
Thomas
Ruben
Frank
Hans
Hellen
Marije
Ruud
Jelle
Gerda
Marleen
Fiona
Sjors
Bart
Martin
Marco

Achternaam
Grootscholten
de Rijcke
van Leeuwen
van Spronsen
Onck
Valstar
de Raadt
van Muyen
Hoogerbrugge
de Rijcke
Verkade
Binnendijk
Ris
Kester
Poot
Ridder
Korteland
van Dalen
Stolze
Boeters
Kester
Slaman
Rijsdijk
Jansen
van Muyen
Boekestijn
Stolze
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Behaald
06-01-17
06-01-17
15-03-18
31-08-16
11-09-16
07-11-16
06-02-17
15-03-18
02-04-18
01-04-18
02-04-18
17-11-16
15-03-18
02-04-18
16-03-18
02-04-18
03-04-18
08-03-18
31-03-18
03-04-18
05-04-18
19-11-17
08-03-18
15-03-18
15-03-18
19-03-18
19-03-18
9

Team
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

Jolanda
Peter
Michiel
Arie
Rosanne
Leonie
Maaike
Max
Stijn
Twan
Rianca

Berkhout
de Rijcke
v.d. Bos
Hoogerbrugge
van
Staalduinen
Oosterhout
Ridder
Hulsebosch
Vrugt
Boers
Aarts

Team
Valto 1
Valto 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 6
Valto 7
Valto 8
Valto A1
Valto A2
Valto A3

Gehaald
3
6
2
3
3
0
4
12
2
2
1

31-03-18
01-04-18
02-04-18
02-04-18

8
8
8
8

02-04-18
03-04-18
20-11-16
21-11-16
25-03-18
02-04-18
22-03-18

8
8
A1
A1
A2
A2
A3

Nog te halen
5
4
12
10
9
11
6
0
9
9
10

% Behaald
38%
60%
14%
23%
25%
0%
40%
100%
18%
18%
9%

Wedstrijdverslagen
Valto D3 – Fortuna D4: 3 – 8
Het was super lekker weer op veld 1. Het eerste doelpunt was van Sanne. De Fortuna scoorden al snel 1 –
1. Sanne scoorde 2 – 1. Het eerste kwart eindigde 2 – 3. Tess maakte een doelpunt en de Fortuna ook.
Ruststand 3 – 4. We hadden veel balverlies en Fortuna schoot makkelijk raak en wij hadden weinig
schietkansen. Eindstand 3 – 8.
Missen we onze ananas???
Tot zaterdag! Dieuwertje

Valto D5
Vandaag de eerste competitiewedstrijd buiten tegen Dijkvogels. De wedstrijd was vervroegd naar 9.00 uur.
Dit was blijkbaar bij de scheidsrechter niet goed doorgekomen dus floot Bart eerste helft en de coach van
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Dijkvogels de tweede helft. Beide teams moesten er weer even aan wennen om buiten te spelen. In de
eerste helft was het niet zo spannend en bij rust stond het dan ook 0-0. Na de rust nam Dijkvogels meteen
het initiatief en scoorden al snel het eerste doelpunt. Daarna volgde al snel nog een doelpunt. Na een wissel
bij Valto konden we helaas geen potten breken en werd het uiteindelijk 0-4. Volgende week geen wedstrijd
zodat we ons kunnen opladen voor de volgende pot over 2 weken.
Igor en Mildred

Valto F2 - Achilles F2 (31 maart)
Het veldseizoen is weer begonnen, de zon scheen en de meiden van de F2 hadden er weer zin in!
De meiden gingen flitsend van start, binnen 10 minuten stond het al 8-0.
De meiden hebben goed samengespeeld en ze wisten de korf allemaal te vinden zo bleven de punten
makkelijk vallen! Uiteindelijk werd er met 21-5 gewonnen, hartstikke goed gedaan!
Groetjes Jet en Anne Marie
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