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Na regen komt zonneschijn
Regen, zon, regen, zon, wind, regen, wind, regen en zon. En weer regen. De dagen, zoals ik ze heb gezien
en beleefd de afgelopen week tot en met zaterdag. Een beetje “het kan vriezen, het kan dooien” van de
winter. Maar laten we vooral bij de herfst blijven. Bij afgelopen zaterdag. De heerlijke geur in de vroege
morgen, beetje fris nog, maar met de eerste zonnestralen die doorkomen en het behaaglijk maken langs de
kant van de velden, om later over te gaan in een zonovergoten middag, die uiteindelijk weer veranderd in
een grijs middageinde en een regenachtige avond, waar de laatste wedstrijden bij kunstlicht worden
afgewerkt.
Qua resultaten, zoals iedere zaterdag, weer een wisselend beeld. Winnaars en verliezers. Er zijn dit
weekend meerdere teams al kampioen geworden, VALTO 7, B1 en D2 van harte gefeliciteerd! Andere
teams hebben nog alle kans, zet nog even door en doe je best! Sommige teams zitten in de hoek waar de
klappen vallen. Dat kan ook. Toch te hoog ingedeeld, blessuregevallen, een off-day op de verkeerde
momenten of gewoon heel vaak net niet. Ook dan is het goed om er de volgende wedstrijd gewoon weer vol
voor te gaan en op de training te blijven verbeteren. En bedenk dat het nu wel regen en wind kan zijn, maar
dat die wind wel weer gaat liggen. En na de regen komt zonneschijn. Kijk maar naar de weersverwachting
van deze week!
Als we het dan toch over het zonnetje hebben, laten we het dan eens over de arbitrage hebben. Niet voor
niets zijn we als vereniging dankbaar voor de scheidsrechters die iedere week de benodigde te fluiten
wedstrijden verzorgen en daarmee een boete voorkomen, wat zeg ik, voor een mooie plus zorgen! Als
scheidsrechter kom je dan wel in veel uithoeken van korfballend Nederland en je hoopt altijd maar dat het
goed geregeld is qua accommodatie en ontvangst. Bij VALTO proberen we dat zo goed mogelijk te doen en
door de gastheren en -dame lijkt dat al een aantal jaren behoorlijk te lukken. De cijfers die ik wel eens voorbij
zie komen zijn bovengemiddeld en niet vaak lager dan een 8. Afgelopen zaterdag zelfs een mooi
compliment van een scheidsrechter die de moeite nam dat te melden en daarmee bevestigt wat wij willen
bereiken. En we weten allemaal dat een wedstrijd zonder arbiter geen wedstrijd is.
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Dus ook VALTO doet komend weekend mee met de week van de scheidsrechter. Het ene jaar vanuit de
club, het andere jaar vanuit de teams. We vragen daarom of alle teams zaterdag een kleinigheidje voor hun
scheidsrechter willen verzorgen en hem of haar daarmee voor aanvang of na afloop van de wedstrijd in het
zonnetje willen zetten.
Tot slot, denken jullie nog aan De Grote Clubactie (clubloten voor een klein bedrag), de Rabobank Clubkas
Campagne (kost je niets) en de ALV (volgende week maandag). Al deze activiteiten dragen bij aan een
gezonde club, ik reken op jullie steun en aanwezigheid!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Algemene Ledenvergadering maandag 15 oktober 2018 20.00 uur
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 15 oktober om 20.00 uur in Villa VALTO. Ouders van
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter
Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2018
Terugblik seizoen 2017-2018
Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
Vaststellen jaarrekening 2017-2018
Vaststellen begroting 2018-2019
Uitreiken ere-kleinnood
Plannen en mededelingen bestuur
Verbouwing Villa
Bestuurswisselingen: nvt
Rondvraag

Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te
worden ingediend.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk

Algemene ledenvergadering maandag 15 oktober 2018
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Zaterdag 13 oktober 2018
16:00

Vriendenschaar (H) 1

-

VALTO 1

14:30
14:30
15:30
11:00
14:05
12:30
15:45
12:45
11:15
14:30
12:45
09:45
13:30
10:15
11:00
10:10
11:00
09:15
11:20
12:20
10:00
11:00
11:30
09:00
10:00
10:00
09:00
12:00
09:00
09:00
09:30
09:30

Rust Roest 2
Vriendenschaar (H) 2
VALTO 4
Maassluis 4
VALTO 6
Weidevogels 5
VALTO 8
VALTO A1
VALTO A2
Meervogels A3
Dijkvogels B1
Phoenix B1
VALTO B3
VALTO C1
Avanti/Flexcom C2
VEO C2
LYNX C1
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D3
Avanti/Flexcom D4
Dubbel Zes D2
ONDO (G) E5
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
Avanti/Flexcom E6
Avanti/Flexcom E7
VALTO E7
VALTO F1
ODO F1
Excelsior (D) F3

-

VALTO 2
VALTO 3
Weidevogels 4
VALTO 5
Maassluis 4
VALTO 7
Fortuna 6
Die Haghe A1
DES (D) A1
VALTO A3
VALTO B1
VALTO B2
Avanti/Flexcom B4
Die Haghe C1
VALTO C2
VALTO C3
VALTO C4
Excelsior (D) D1
Excelsior (D) D2
Dijkvogels D2
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
Olympia (S) E1
Meervogels E3
Fortuna E5
VALTO E5
VALTO E6
Fortuna E6
ONDO (G) F1
VALTO F2
VALTO F3

M (Ron) Ringma (sr)
B (Brian) Vree (asr)
Bert Weeren
Aard Brouwer

Kees Verkade
Jesper Valstar
Peter van Putten
Rob Knuist
Marte Rozenbrand
Kees van Wijk
Emiel Kaper
Laurens vd Meer
Thomas de Vette

Thijs Dijkstra
Mandy Boeters
Laura van der Meer
Afgeschermd
Lorenzo Matthijsse
Floris Prins
Ryanne Boeters

Jimmy van der Meer
Julia van der Eijk

Opstellingen 13 oktober 2018
VALTO Selectie in onderling overleg
VALTO 3: Uit, Vriendenschaar 2 (14.30). Vertrek: 13.15 uur
Heren: Michael, Thomas, Steven, Simon, Floris
Dames: Joyce, Romy, Rosalie, Fleur, reserve dame (V5?)
VALTO 4: Thuis, Weidevogels 4 (15.30). Aanwezig: 14.45 uur
Heren: Frank, Kees, Laurens, Niels, Rob, Luuk, Roland
Dames: Petra, Laura, Kitty, Lisa, reserve dame (V5?)
VALTO 5: VRIJ!
VALTO 6: Thuis, Maassluis 4 (14.05). Aanwezig: 13.15 uur
Heren: Bart, Daniel, Jesper, Laurens, Nick, Vincent
Dames: Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne, Rianca
VALTO 7: Uit, Weidevogels 5 (12.30) Vertrek: 11.15 uur
Heren: Twan, Rinze, Wouter, Frank P, reserve heer
Dames: Gerda, Marije, Natalie, Petra, reserve dame
VALTO 8: Thuis, Fortuna 6 (15.45). Aanwezig: 15.00 uur
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, Peter, Sjors
Dames: Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, Hellen K
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Sportcomplex Sluisweg
Sportpark Strijp
Sportcomplex Sluisweg
Sportpark De Zwet
Wipperspark
Sportpark De Zwet
Sportcomplex Merenveld
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Vernedesportpark
Sportveld Dijkvogels Maasdijk
Van Doornenplantsoen (veld)
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Groene Wijdte
Sportcomplex Westvliet
Sportpark Boswijk
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Groene Wijdte
Stokroosveld (DZ)
Juliana Sportpark
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Groene Wijdte
Sportpark De Groene Wijdte
Sportpark De Zwet
Sportpark De Zwet
Sportpark De Commandeur
Sportpark Biesland

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Uitslagen 6 oktober 2018
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Excelsior (D) 4
VALTO 5
VEO 6
VALTO 7
ONDO (G) 4
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A3
VALTO B1
VALTO B2
Achilles (Hg) B2
VALTO C1
VALTO C2

-

Swift (M) 1
Swift (M) 2
Avanti 4
VALTO 4
Paal Centraal 3
VALTO 6
KVS/Maritiem 8
VALTO 8
KVS A1
Excelsior (D) A1
DES (D) A2
Nieuwerkerk B1
Fortuna B3
VALTO B3
Groen Geel C1
KOAG C2

12 - 23
13 - 14
14 - 27
11 - 10
13 - 8
7-9
9-7
11 - 9
11 - 19
8 - 20
3 - 11
18 - 9
2-9
6 - 14
12 - 13
9-1

VALTO C3
Meervogels D1
ONDO (G) D2
ONDO (G) D5
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
ONDO (G) E2
Excelsior (D) E3
Phoenix E4
VALTO E5
VALTO E6
Nieuwerkerk E10
Dijkvogels F1
VALTO F2
VALTO F3

-

ALO C1
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D3
Excelsior D4
ONDO (G) D6
Phoenix E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
ONDO (G) E9
Excelsior (D) E7
VALTO E7
VALTO F1
Fortuna F1
ONDO (G) F5

9-7
8-5
4-8
5-6
11 - 0
0-2
17 - 20
7-8
20 - 1
9-2
2-0
0-6
1-3
4-6
4 - 23
15 - 9

Nabeschouwingen
VALTO 3 ging op eigen veld op jacht naar de eerste punten, maar kon die ook dit weekend nog niet
bijschrijven. Avanti was veel te sterk en scoorde heel erg makkelijk. De 14-27 uitslag gaf de verhoudingen
goed weer.
VALTO 4 ging op bezoek bij Excelsior en werd in de steek gelaten door het eigen schotpercentage. De 10
gemaakte goals waren er veel te weinig. Ondanks dat er voldoende kansen waren, wilde de bal er niet vaak
genoeg in. De 11-10 nederlaag is dan ook een hele zure.
VALTO 5 speelde op eigen veld tegen de studenten van Paal Centraal. Of de studenten nog wat alcohol in
het bloed hadden weet niemand, maar ze waren in ieder geval niet goed genoeg om het vijfde het vuur aan
de schenen te leggen. Het vijfde won weer eens, met 13-8 van de Delftenaren.
VALTO 6 won ook, en wel op bezoek in Voorburg. De doelpunten waren schaars, maar de 16 gemaakte
goals werden gelukkig verdeeld in het voordeel van de Lierenaren. Het zesde won met 7-9 en mag wederom
twee punten toevoegen aan het totaal.
VALTO 7 speelde dit weekend een wedstrijd die iedereen graag speelt. Bij winst zou men het
kampioenschap binnen kunnen slepen. De spanning was groot, wat zorgde voor een gebrek aan
doelpunten. Ook het zevende wist uiteindelijk aan de goede kant van de score te blijven, en mag zich
daarmee de eerste seniorenkampioen van dit seizoen noemen. Proficiat!
VALTO 8 ging op bezoek in ’s-Gravenzande bij het sterke ONDO. Eerder werd er redelijk kansloos verloren
van deze ploeg. Afgelopen zaterdag werd er wederom verloren, maar het verschil was dit keer een stuk
minder groot. Het achtste wist maar 9 goals te maken, daar waar ONDO er negen in prikte. Geen punten dus
voor het achtste.
VALTO A1 speelde thuis tegen KVS A1. Het wil nog niet zo lukken bij de A1, met name scorend gaat het erg
moeizaam. In de eerste vier wedstrijden wist de A1 maar één keer boven de 10 doelpunten uit te komen.
Ook dit keer waren er weer te veel kansen nodig om tot een doelpunt te komen en KVS daarentegen wist de
korf een stuk makkelijker te vinden. Met de rust stond het al 5-12. In de tweede helft ging het scorend wat
meer gelijk op, maar het lukte niet om dichterbij te komen, eindstand: 11-19. A.s. zaterdag speelt de A1 weer
thuis. Tegenstander Die Haghe A1 wist ook pas één wedstrijd te winnen en staat dus gelijk met VALTO,
kortom een belangrijke wedstrijd dus!
VALTO A2 speelde thuis tegen Excelsior A1. Excelsior draait bovenin mee, maar verloor vorige week wel
verrassend van ODO, een ploeg waar VALTO juist van wist te winnen. De eerste helft kon VALTO nog wel
enigszins in het spoor blijven van Excelsior, maar in de tweede helft was de wedstrijd al gauw gespeeld,
eindstand: 8-20. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen DES A1. DES wist tot nu toe alleen nog nipt te
winnen van Weidevogels A2, dus het moet mogelijk zijn om hier de punten binnen te halen.
VALTO A3 speelde thuis tegen DES A2, een ploeg waar nog niet eerder tegen gespeeld was. Het werd een
moeizaam potje voor de A3, waarin het te weinig tot scoren wist te komen. Daarmee werd het een ruime
overwinning voor DES: 3-11. Zaterdag speelt de A3 uit tegen Meervogels A3. Thuis werd er knap van deze
ploeg gewonnen met 14-12, voor VALTO ook gelijk de enige wedstrijd tot nu toe die gewonnen werd. Van de
overige vier wedstrijden wist Meervogels er drie te winnen, dus het zal niet meevallen om dit keer weer te
winnen, maar wie weet?!
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VALTO B1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B1. Nieuwerkerk kwam goed uit de startblokken en kon de
eerste helft ook redelijk goed bijblijven. In de tweede helft kwam de B1 lekker op stoom en wist dan
uiteindelijk toch echt het verschil te maken. Resultaat toch nog een ruime overwinning: 18-9. Met de winst op
zak werd het kampioenschap gevierd, terwijl er toch nog wel wat twijfels waren over de regels rondom het
e
kampioenschap in de 1 klasse (=wedstrijdsport). Om er helemaal zeker van te zijn, moet er volgende week
in de laatste wedstrijd gewoon gewonnen worden van de nummer 2 in de poule: Dijkvogels B1, of anders in
ieder geval niet verliezen met meer dan 9 doelpunten verschil, omdat VALTO thuis met 16-7 van Dijkvogels
wist te winnen. We rekenen op jullie!
VALTO B2 speelde thuis tegen Fortuna B3. De allereerste wedstrijd werd er ook tegen deze tegenstander
gespeeld en die wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 10-10, de overige wedstrijden wist Fortuna te winnen,
waarmee ze bovenaan in de poule stonden. Als VALTO dit keer zou winnen, kon het op gelijke hoogte
komen met Fortuna. Dit keer had VALTO het echter een stuk lastiger met de tegenstander. Ondanks het
prachtige weer werd de korf nauwelijks gevonden. De tegenstander lukte dat beter, waardoor er met 2-9
verloren werd. Daarmee is Fortuna kampioen en rest voor VALTO de tweede plek. A.s. zaterdag speelt de
B2 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen Phoenix B1. Thuis werd hier met 15-4 van gewonnen.
VALTO B3 speelde uit tegen Achilles B2. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen: 6-5. Dit keer begon
VALTO niet scherp aan de wedstrijd, waardoor Achilles kansen rook op de overwinning. VALTO herstelde
zich echter en wist zelfs twee doelpunten voor te komen. Dit verschil werd door een slappe start in de
tweede helft weer teniet gedaan, waardoor het weer gelijk stond, 6-6. Hierna schakelde de B3 over op een
hogere versnelling en in een rap tempo werd er uitgelopen naar een 6-14 overwinning! Heel knap gedaan.
A.s. zaterdag de laatste wedstrijd van dit veldseizoen, thuis tegen Avanti B4. Ook hier werd de eerste keer
met 5-6 nipt van gewonnen.
VALTO C1 speelde op een zeer laat tijdstip thuis tegen Groen Geel C1. De C1 heeft het lastig in de poule
en staat met nul punten onderaan, tegenstander Groen Geel wist al zes punten te verzamelen. Toch was dit
verschil in het veld niet terug te zien. VALTO gaf goed partij en geen van de ploegen wist afstand te nemen.
Puntendeling was terecht en verdiend geweest, maar het mocht niet zo zijn, er werd met 12-13 verloren. A.s.
zaterdag speelt de C1 thuis tegen Die Haghe C1.
VALTO C2 speelde thuis tegen KOAG C2. Na een matige eerste helft, waarin VALTO wel de betere ploeg
was, maar dit verschil niet wist om te zetten in een ruime voorsprong, stond het met rust slechts 2-1.
Gelukkig kwam de C2 een stuk scherper uit de kleedkamers, waardoor er toch nog een ruime overwinning
werd neer gezet: 9-1. Na vijf wedstrijden heeft de C2 tien punten en hiermee is het kampioenschap een feit.
A.s. zaterdag de laatste veldwedstrijd, waarin de C2 het uit tegen de nummer twee uit de poule gaat
opnemen: Avanti C2. Thuis werd hier met 9-4 van gewonnen. Uiteraard gaan we voor minimaal een
gelijkspel, want dan is VALTO alleen kampioen.
VALTO C3 speelde thuis tegen ALO C1. De C3 begon goed aan de wedstrijd en kwam met 3-1 voor. Hierna
werd het allemaal wat minder scherp en daar kon ALO van profiteren, want zij wisten de stand om te buigen
naar 4-7. Daarna kwam VALTO sterk terug en wist de stand weer de goede kant op te buigen, waardoor de
punten uiteindelijk toch gewoon in De Lier bleven: 9-7. Hiermee staat de C3 op één punt van koploper VEO
C2. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen ditzelfde VEO. Mocht de C3 weten te winnen, kan het nog
kampioen worden! Thuis werd er met 5-9 verloren.
VALTO C4 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag uit tegen LYNX C1.
VALTO D1 speelde uit tegen Meervogels D1. Om nog kans te behouden op het kampioenschap moest er
gewonnen worden. De D1 had het echter erg moeilijk na een matige start, waardoor ze met rust al drie
punten achter stonden. Na rust lukte het om wat dichterbij te komen, maar uiteindelijk wist Meervogels toch
weer uit te lopen. De D1 wist wel genoeg kansen te creëren, maar was niet doeltreffend genoeg. Eindstand:
8-5. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen koploper en (door het verlies van VALTO) kampioen Excelsior
D1. Uit werd er met 11-9 van deze ploeg verloren.
VALTO D2 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen ONDO D2. De D2 ging goed van start en speelde de
beste vijf minuten van het seizoen en kwam zo gelijk op een comfortabele voorsprong, 1-4. Met rust stond
het 2-6. Na rust bleef het spel goed, maar werd er eigenlijk te weinig gescoord. De overwinning en daarmee
het kampioenschap kwam echter niet in gevaar, eindstand: 4-8. En dus kampioen en taart! Gefeliciteerd!
A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen Excelsior D2 en gaan ze proberen om ongeslagen te blijven.
VALTO D3 speelde uit tegen de nummer 2 uit de poule, ONDO D5 en bij winst zou het kampioenschap
binnen zijn. Het ging niet vanzelf, want het werd een moeizame wedstrijd, die lang spannend bleef. Gelukkig
werd de overwinning wel over de streep getrokken: 5-6. A.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen Dijkvogels D2
en gaan ze ook proberen om ongeslagen te blijven. Wat de uitslag ook gaat zijn, zaterdag gaat de D3 het
kampioenschap vieren met taart!
VALTO D4 speelde thuis tegen Excelsior D4, dat nog zonder punten onderaan staat. Uit werd er met 3-11
van deze ploeg gewonnen en ook dit keer was VALTO de betere ploeg. Met rust stond het al 4-0, maar deze
voorsprong had veel groter kunnen zijn. Na rust ging de D4 ongestoord verder en probeerde ze om iedereen
te laten scoren. Uiteindelijk werd het maar liefst 11-0. Na de wedstrijd werd bekend dat koploper Avanti D4
had verloren, waardoor Avanti en VALTO nu gelijk staan met zeven punten uit vijf wedstrijden. A.s. zaterdag
speelt de D4 uit tegen ditzelfde Avanti, en dus een heuse kampioenswedstrijd. Thuis werden de punten
gedeeld: 2-2.
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VALTO D5 speelde thuis tegen koploper ONDO D6. De D5 had heel veel kansen, maar het lukte maar niet
om te scoren. Verdedigend kon VALTO het lang dicht houden, maar uiteindelijk lukte het ONDO toch om
twee keer te scoren. Jammer, want er had meer in gezeten! A.s. zaterdag de laatste veldwedstrijd, uit tegen
Dubbel Zes D2. Thuis werd er met 4-1 van deze ploeg gewonnen, dus het moet mogelijk zijn om het
veldseizoen met een overwinning af te sluiten.
De VALTO E1 had wat last van de spanning. Als er gewonnen werd, waren ze kampioen. Helaas voor de E1
gebeurde dit niet. De eerste helft kwam de E1 niet lekker in het spel. In de tweede helft ging het een stuk
beter, maar kon er geen overwinning meer uit het vuur worden gesleept. De laatste wedstrijd op het veld is
tegen ONDO.
Voor VALTO E2 was er wel reden voor tevredenheid. Zij wisten de eerste punten van het seizoen binnen te
slepen. Ze hebben geknokt voor wat ze waard waren en 8-7 gewonnen van ONDO E2. Twee trotste
trainsters en blijde gezichten bij de E2. Zaterdag speelt de E2 de afsluitende wedstrijd tegen Olympia.
VALTO E3 had het zwaar tegen de kampioen in hun poule. Een tegenstander die al veel doorlopen scoort
en maar door bleef gaan met scoren. Hopen dat het tegen Meervogels zaterdag een leukere wedstrijd voor
de E3 wordt.
Bij VALTO E4 ging het tegen Phoenix beter dan de eerste wedstrijd tegen deze ploeg. Meer scoren en
minder doorlaten was het doel en dat ook nog eens met beter samenspel. Dat samenspel lukte de ploeg
steeds beter, maar Phoenix was beter in het creëren van kansen en won zo wel, met 2-9.
VALTO E5 speelde tegen ONDO en dat ging heel leuk. Er waren leuke aanvallen en het verdedigen ging
goed. Kansen afmaken was lastig, maar dat gold ook voor ONDO. De E5 scoorde tweemaal en won zo de
wedstrijd met 2-0. Succes komend weekend tegen Avanti.
VALTO E6 kon in eerste instantie best leuk mee met Excelsior. Maar na rust kwam er wat meer tegenstand
en liep Excelsior uit naar 0-6. In het laatste kwart hielden de meiden het weer netjes dicht. De E6 heeft
keihard gewerkt, maar helaas lukt het ze niet om zelf nog te scoren. Volgende week de laatste veldwedstrijd
tegen Avanti.
VALTO E7 heeft een goede wedstrijd gespeeld. Er was goed samenspel, maar de kansen afmaken was
lastig deze zaterdag. Verdedigend ging het super, want er werd maar een keertje tegen gescoord. Zo werd
de wedstrijd met 3-1 gewonnen van Nieuwerker. Zaterdag is Fortuna de laatste tegenstander op het veld.
VALTO F1 ging naar Maasdijk om daar af te rekenen met Dijkvogels. En dat lukte weer, al leek het daar
eerste niet op, want het begin was voor Dijkvogels. De tweede helft ging beter voor de F1 en uiteindelijk
werd er met 4-6 gewonnen. Zaterdag kijken of er ook gewonnen kan worden van ONDO.
VALTO F2 heeft het al de hele veldperiode moeilijk in hun poule, maar blijven er voor gaan. Zaterdag was
het doel om 4 keer te scoren tegen Fortuna F1, een tegenstander die feller was en al wat verder is met
korfballen. Het doel heeft de F2 ook gehaald, maar helaas Fortuna scoorde veel vaker; 4-23 was daardoor
de uitslag. Zaterdag nog een laatste wedstrijd tegen kampioen ODO.
VALTO F3 nam het op tegen ONDO. Zij wonnen hun wedstrijd met 15-9 doordat ze lekker veel en snel
konden schieten. Een mooi resultaat voor de F3. Komend weekend is de tegenstander nummer 1 Excelsior,
kijken of de F3 het ze moeilijk kan maken. Succes!

Nieuws van de Technische Commissie
Ook in oktober schijnt de zon..
Na een moeizaam weekend afgelopen week werd ook dit een zonnig maar lastig
weekend voor de VALTO selecties.
VALTO 1 verloor vorige week van HKC met 24-20 en kwam scorend nog aardig mee. Dat verschil was dit
weekend groter toen titelkandidaat Swift op bezoek kwam. Swift was dit weekend een maatje te groot voor
de VALTO selectie met veel blessures onder de gelederen. Swift trok de wedstrijd met 12-23 naar zich toe.
VALTO 2 begon ongeslagen aan de wedstrijd tegen Swift 2, de mede-titelkandidaat in poule R1G. In een
veelal gelijk opgaande wedstrijd waarin de Zeeuwen af en toe 1 of 2 puntjes voor kwamen werd het VALTO
knap lastig gemaakt. Knap lastig genoeg want de Zeeuwen eindigden aan de goede kant van de score.. 13e
e
14. In een wedstrijd met weinig doelpunten wel veel spanning waardoor Swift stijgt van de 2 naar de 1 plek
e
e
en VALTO zakt van de 1 naar de 2 plek.
VALTO A1 kon geen vuist maken tegen Vitesse en verloor vorige week. Deze week kwamen de Vissen uit
Scheveningen van KVS op bezoek. Wegens het overlijden van een (jeugd)lid van KVS begon de wedstrijd
met een minuut stilte. Na deze minuut barstte het geweld los waar de jonge garde van VALTO te weinig
tegen in konden brengen. KVS bleek met 11-19 te sterk.
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De eerste VALTO kampioenen!
De VALTO selectie teams konden dit weekend helaas geen punten vergaren maar er was toch nog genoeg
om feest te vieren! De toppers van VALTO D2, B1 en VALTO 7 werden namelijk kampioen! VALTO D2 won
de wedstrijd met 4-8 van ONDO. De B1 met 18-9 van Nieuwerkerk en VALTO 7 won van KVS/Maritiem met
9-7! Allemaal van harte gefeliciteerd!
Week van de scheidsrechter!
6 tot en met 14 oktober is het de week van de scheidsrechter. In deze week bedanken we de veelal
vrijwillige scheidsrechters voor de wedstrijden die zij begeleiden in zoveel weekenden door het jaar heen. Dit
jaar vragen we de teams om op zaterdag 13 oktober een kleinigheidje mee te nemen voor de
scheidsrechter. Kom bij elkaar en bedenk wat leuks om de scheidsrechters bij thuis of uitwedstrijden te
bedanken! Vergeet vooral geen foto te maken van het overhandigen van het cadeau aan de scheidsrechter
en deze te mailen naar socialmedia@ckv-valto.nl!

Nieuws van vorige week
Hoe om te gaan met het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier – coaches en scheidsrechters!
Voor VALTO is het erg belangrijk dat we vanuit het KNKV een zo eerlijk mogelijke poule indeling ontvangen.
Speel je namelijk op een niveau met tegenstanders waar je leuk en sportief tegen kan korfballen dan
verhoogt dat het spelplezier! We merken dat het steeds lastiger is om een poule indeling te creëren waarin
dat mogelijk is. Het KNKV geeft aan dat een van de redenen is dat veel verenigingen, vooral in de
Breedtesport, het DWF niet invullen naar realiteit. De eerste 8 spelers worden bijvoorbeeld opgesteld in het
DWF, wissels worden niet ingevuld etc. Dit zorgt voor een vertekend beeld van de sterkte van het team en
dat is niet wat we willen! We roepen jullie dan ook op: coaches en scheidsrechters, zorg dat het DWF naar
waarheid ingevuld wordt. De opstelling verzend je voor dat de wedstrijd begint en wissels meteen nadat de
wedstrijd afgelopen is.
Beachkorfbal tijdens de Haagse Korfbaldagen – 3 november 2018
Op 3 november wordt er in de Topsportcampus in Den Haag weer een Beachkorfbaltoernooi georganiseerd
voor de E, D en C jeugd. De coaches hebben de informatie hoe teams ingeschreven kunnen worden dus
heb je zin in een potje beachkorfbal in een normaal gesproken korfbalvrij weekend.. laat je horen bij een van
de vele coaches!
Op de koffie bij de TC! – Elke thuiswedstrijd van de VALTO selectie(s)
De komende weken gaat de TC een klein experiment aan, we organiseren namelijk een klein koffie
momentje om binnen te lopen bij de TC. We willen zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn binnen de
vereniging maar ook goed bereikbaar! Elke thuiswedstrijd van de VALTO selecties is het mogelijk om eens
van gedachten te wisselen met een TC’er en andere VALTO leden. Misschien heb je wel een prangende
vraag, een super goed idee of wil je gewoon eens wat meer horen over de visie die we ontwikkeld hebben
en blijven ontwikkelen. Tussen 12:30 en 14:00 zijn jullie van harte welkom in de kantine, wie je wanneer ziet
vind je hieronder!
20 oktober – Marleen Slaman (Coördinator C&D, Zaalinhuur)
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar
TC@ckv-valto.nl als die behoefte er is!
Namens de TC, Bart Versteegen

Algemene ledenvergadering maandag 15 oktober 2018
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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

Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Zoals vorige week al gemld is het programma slecht verdeeld. Waren er vorige week
heel weinig wedstrijden thuis, was het afgelopen zaterdag volle bak met zelfs
wedstrijden na 18.00 u.
VALTO A2 en VALTO 5 kwamen terug. Volgens mij heeft Jan VALTO A2 gefloten en Pierre VALTO 5.
Pierre meldt: “ik heb V5 gefloten. Jan nam de A2 voor z'n rekening. Over de wedstrijd dan, tja....niet al te
ingewikkeld om te fluiten. Ploegen speelden sportief. VALTO had het betere spel. Vlak na rust zette Paal
Centraal nog even aan, het mocht echter niet baten. V5 won uiteindelijk met 13 -8.”.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Rick en Alex zijn al klaar met fluiten om de korfballeague maar 4 potjes speelt voor de zaal. Persoonlijk vind
ik dit een slechte ontwikkeling omdat het korfbal “leeft” van het veld en het gebeuren rond het eigen clubhuis.
Dit geldt voor 95% van de verenigingen. Zo ook zaterdag met een geweldig lekker zonnetje.
Cock heeft volgens mij 2 wedstrijden gefloten. Doordeweeks Juliana en gisteren bij ONDO. Weet verder
geen details alleen dat er wel geel is getrokken.
Jan floot RWA – Albatros en dus ook nog VALTO A2. Jan meldt: “fysiek best hard maar fair 13 - 23 voor
Albatros”.
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!

Komende week
Scheidsrechter Gastheer
10:15 VALTO C1 Die Haghe C1 T.H. de Vette

(Pleun Poot)

11:15 VALTO A2 DES A1

(Pleun Poot)

12:45 VALTO A1 Die Haghe A1 P. van Putten

(Huib van Dorp)

14:00 Pernix 2

BEP 2

15:30 Olympia 1 ACKC 1
15:30 VALTO 4

Jan Korteland
Cock Matthijsse

Weidevogels 4

(Huib van Dorp)

woensdag 17 oktober 2018
20:00 VALTO 4

ODO 3

(Wim van Dalen)

Nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week. Korfballeague
is al klaar maar misschien komt er nog iets anders. Ook aparte aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor
mij.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel
en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook
even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
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•
•

Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966

Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.30-23.30

11 okt

Bezetting 2

13 okt

Za

8.15-12.00

Dita Poot

Lisette v Vliet

13 okt

Za

11.00-14.00

13 okt

Za

12.00-15.00

Wendy vd
Meijs
Henk Molenaar

Chantal v Kester

13 okt

Za

15.00-18.00

Martien v Dijk

13 okt

Za

17.30-20.30

VALTO 7

18 okt

Do

19.30-23.30

Pim vd Beukel

20 okt

Za

8.15-12.00

Helma vd Berg

20 okt

Za

12.00-15.00

André v Geest

20 okt

Za

15.00-18.00

Helma Stolze

20 okt

Za

17.30-20.30

VALTO 5

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Ben van Duijn

Simone
Bongaards
VALTO 7

2 leden
VALTO 7

Otwin/Jacqueline
van Geest
Heleen v Dasler

Kristel
Kagchelland
Hilde vd Mark

Caroline
Schouten
VALTO 5

Nico
Kolenbrander
VALTO 5

VALTO 5

Hans Ridder
Martin vd Wel

Schoonmaken Villa
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 uur gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

12/10 C3
19/10

C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wedstrijdverslagen
Swift (M) een maatje te groot voor VALTO

Sponsor: Martin Stolze B.V.
De najaarsveldcompetitie is intussen over de helft bij het bereiken van speelronde 5. VALTO 2 was tot dit
weekend nog foutloos maar VALTO 1 heeft het, zoals verwacht, tot nu toe nog lastig in deze sterke poule.
Ook vandaag werd er weer onder een heerlijk herfstzonnetje gespeeld en was het weer heerlijk vertoeven
langs de lijn. Helaas waren de resultaten niet zo dat deze ook sfeer verhogend waren, maar er waren weer
genoeg leer momenten waar we wat zullen gaan doen. VALTO A1 was na de oorwassing van vorige week
tegen de hekkensluiter Vitesse A1 gebrand op revanche.
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De tegenstander van vandaag was KVS A1, wat twee puntjes meer heeft. Het werd echter al snel duidelijk
dat de vissen hun zaakjes beter op orde hadden en aan het eind met een duidelijke 11-19 overwinning
huiswaarts keerden.
Het nog foutloze VALTO 2 ging vanmiddag proberen hun koppositie te verstevigen tegen de nummer 2 Swift
(M) 2, wat vorige week een punt morste in de thuiswedstrijd tegen Merwede 2. Onder het toeziend oog van
minder publiek dan ik gehoopt had en scheidsrechter Verschoor wist VALTO 2 in de eerste vijf minuten
direct een gaatje te slaan naar 3-0, voordat de gasten de korf wisten te vinden. Even later zou Swift ook hun
tweede vrije bal verzilveren en was de voorsprong weer bijna verdampt. Ruben wist de marge voor VALTO
weer te vergroten, maar hierna zou VALTO een kwartier verstoken blijven van doelpunten. In de Zeeuwse
verdediging werden de duimschroeven aangedraaid en er kwam meer druk op de VALTO defensie te staan.
Met een derde doelpunt uit een vrije bal verkreeg Swift weer de aansluiting. VALTO 2 wist niet onder de
verdedigende druk uit te komen en het publiek moest toezien hoe de ploeg tien minuten later tegen een 4-5
achterstand aan keek. Thijs wist deze achterstand nog te egaliseren, maar Swift had nu het lek gevonden.
Op slag van rust wisten zij een 5-7 voorsprong te nemen, waarmee VALTO zich in een lastige
e
uitgangspositie voor de 2 helft manoeuvreerde. Gelukkig deed Thijs in de dying seconds aan schade
beperking door de ruststand op 6-7 te zetten.
Bij aanvang van het tweede deel wist VALTO de eerste aanval van Swift af te slaan en zorgde Mandy er
voor dat we weer op gelijke hoogte kwamen. Dit was echter ook gelijk de laatste keer dat we gelijk zouden
staan, want Swift nam het initiatief en wist met drie treffers op rij de 7-10 tussenstand op het bord te zetten.
De jonge ploeg die VALTO is ging zich in deze fase te veel met randzaken bezig houden en ging meer en
meer tegen zich zelf spelen. Helaas liet de verder prima fluitende scheidsrechter Verschoor ook af en toe
een steekje vallen. Het verschil zou de hele tweede helft tussen de twee en drie doelpunten blijven tot we
met het doelpunt van Romeé bij 12-13 weer de aansluiting kregen. Met nog tien minuten op de klok kreeg
het Lierse publiek weer hoop. Zeker toen we een strafworp mee kregen voor de gelijkmaker. Dit had het
keerpunt in de wedstrijd kunnen zijn, maar deze werd helaas gemist. In de volgende Swift aanval ging ook
de bal op de stip en waar VALTO miste, hield de Zeeuwse strafworpnemer het hoofd koel en zorgde weer
voor meer lucht. Met nog negen minuten te gaan was er echter nog van alles mogelijk, mits je de juiste
kansen pakt en je de rust bewaard. Daar mankeerde het helaas aan vandaag. VALTO liet zich opjagen en
wist geen goede kansen te creëren, waardoor er veel balverlies werd geleden. Ron schoot vijf minuten voor
tijd de eindstand op het bord door er 13-14 van te maken, waarna Swift de wedstrijd met rustig opgezette
aanvallen en veel schoten ruim over de korf uitspeelde. De eerste nederlaag was een feit voor VALTO 2 en
zij zijn ook gelijk hun leidende positie in de poule kwijt aan Swift. Jammer dat deze jonge ploeg vandaag niet
de rust heeft kunnen bewaren, waar ze dit in voorgaande wedstrijden juist zo volwassen deden. Volgende
week wacht hen de verre uitwedstrijd in Eindhoven tegen Rust Roest 2, wat vandaag hun tweede
overwinning pakte op Tilburg 2. Een lastige uitwedstrijd door het tijdstip van spelen. Er zullen een aantal
spelers met het vlaggenschip mee moeten voor de belangrijke wedstrijd tegen KV Vriendenschaar in
Hardinxveld-Giessendam.
Daar wacht VALTO 1 een belangrijke wedstrijd in de strijd om lijfsbehoud.
Vandaag was het een heel andere tegenstander. Swift 1 is een complete ploeg die tot nu toe nog foutloos is
en de koppositie deelt met CKV Nieuwerkerk. Op voorhand waren zij vandaag al de favoriet voor de
overwinning, want vorig seizoen troffen de ploegen elkaar ook in de competitie en toen moest VALTO twee
keer hun meerdere herkennen in deze ploeg. Verstrekt met de van TOP Arnemuiden terug gekeerde Dylan
Gillissen, staan er nu drie heren met dezelfde achternaam in de ploeg. Naast deze heren een sterk dames
kwartet, waardoor je moet hopen op een slechte dag van deze ploeg om aanspraak te kunnen maken op
punten. Deze slechte dag hadden zij vorige week al tegen Merwede toen zij pas aan het eind van de eerste
helft op voorsprong kwamen en de wedstrijd uiteindelijk ook gewoon wisten te winnen. Vandaag waren ze
dus weer op scherp gezet door hun coach Dennis Plantinga, wat al snel duidelijk werd na het eerste
fluitsignaal van scheidsrechter Wolfgang. Hij had zowaar wel een assistent meegenomen in de persoon van
de heer van Mourik. Bart speelde vandaag op de plaats van Mees die vorige week een schouderblessure
had opgelopen tegen HKC. Maaike haar oog was gelukkig weer open gegaan na de botsing van vorige
week, maar ze liep er nog wel met een bont gekleurd gezicht bij. Beide ploegen begonnen strak verdedigend
en het was na vier minuten voor het eerst raak voor Swift. Toen was de deksel van de korf, want binnen
twee minuten stond VALTO op een 0-3 achterstand. In de volgende Swift aanval ging er een schok door de
Swift gelederen toen Joren Gillissen gillend ter aarde stortte. Na het intapen van zijn enkel kon hij weer, zij
het met duidelijk de nodige pijn, verder met de wedstrijd. Nadat Swift ook nog het vierde doelpunt had
gescoord, mocht Frank voor VALTO de eerste treffer laten noteren. We waren toen echter al tien minuten
onderweg en de volgende treffer zou weer een aantal minuten op zich laten wachten. Tien minuten later zou
het VALTO publiek de adem inhouden toen Thom gillend ter aarde stortte en naar zijn enkel greep. Ook hij
werd opgelapt, maar zou even later toch het veld verlaten en vervangen worden door Ruben. Swift had
intussen de voorsprong uitgebouwd naar 1-8 toen met wat wissels Bart naast Frank was gekomen en Ruben
en Laurens het in het andere vak moesten gaan klaren.
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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

Na de 2-8 van Zané leek ook voor VALTO het scoren dan toch te beginnen. Het verschil werd er echter niet
kleiner op, want ook Swift scoorden gewoon door. De kleedkamers werden opgezocht bij een 5-13
tussenstand, die tot stand kwam door Maaike (2x) en Frank.
Het zou voor VALTO in het tweede deel eigenlijk alleen maar gaan om schade beperking en proberen
gewoon een goede wedstrijd neer te zetten. Net als bij aanvang van de eerste helft duurde het ook nu weer
een vijftal minuten voor de korf gevonden werd. Swift vergrootte de voorsprong naar 5-15 toen Frank weer
een meegekregen strafworp verzilverde. VALTO vocht voor wat het waard was, maar kreeg geen grip op de
Swift aanvallen. Na tien minuten in de tweede helft was het verschil opgelopen naar 6-17 en was de
wedstrijd wel gespeeld. Swift zou de wedstrijd verder controleren en ook de punten in deze wedstrijd, wat
eigenlijk nooit een echter wedstrijd was, mee naar Middelburg nemen. Het eindsignaal klonk uiteindelijk met
11-23 als eindstand op het scorebord. Swift blijft hiermee samen met CKV Nieuwerkerk koploper in de OKD
poule. Zij gaan volgende week de strijd aan met deze ploeg om te bepalen wie er als koploper straks de zaal
in gaat. Voor VALTO wacht volgende week ook een belangrijke wedstrijd in Hardinxveld-Giessendam. KV
Vriendenschaar is geen onbekende ploeg voor VALTO en is altijd een lastige tegenstander gebleken. Met
het oog op lijfsbehoud in de OK zou het mooi zijn als daar weer eens de puntjes worden gepakt. Hopelijk
kan Eric weer over een fitte selectie beschikken om deze klus te klaren, waarbij uw steun meer dan welkom
is.
Als toetje van deze korfbalmiddag stond er na het vlaggenschip een wedstrijd van VALTO C1 op het
programma. Ook zeker een wedstrijd van het bekijken waard. In een pittige hoofdklasse poule proberen
deze talentjes punten te vergaren, wat nog niet eenvoudig gebleken is. Tegenstander was vandaag Groen
Geel C1 uit Wormer de nummer 3 uit de poule. Na de moeilijke wedstrijd vorige week in Koog aan de Zaan
tegen KZ was de C1 er op gebrand om er vandaag weer een mooie wedstrijd van te maken. Dit bleek al snel
uit de inzet die er op het veld gelegd werd door de spelertjes. De hele eerste helft bleef VALTO gelijke tred
houden met Groen Geel en nam ook een paar keer een kleine voorsprong. Het lengte verschil in de ploegen
brak VALTO uiteindelijk op. Groen Geel had een paar heren die twee koppen groter waren dan hun
tegenstander en dan win je niet snel een reboundduel. Hierdoor konden de Wormers meer herhalen in de
aanval, wat hen op voorsprong bracht. Bij 10-13 leek de wedstrijd gespeeld, maar door wat tactische wissels
van de coaches Bart en Simon wist VALTO toch weer terug te komen in de wedstrijd. Helaas was er niet
genoeg tijd meer om de gelijkmaker nog door de korf te krijgen en werd de wedstrijd afgefloten bij 12-13.
Weer net verloren, maar er is zeker vooruitgang te zien in het spel van de C1. Gewoon lekker door blijven
gaan dan komen de punten vanzelf wel toppers. Voor wie deze talentjes meer aan het werk wil zien is er
volgende week weer een thuiswedstrijd. Om 10:15 uur zullen zij weer gaan proberen om van die hatelijke nul
af te komen in een wedstrijd tegen Die Haghe C1.
De supporters van het vlaggenschip worden om 16:00 uur aan de Sluisweg 135 in Hardinxveld-Giessendam
verwacht.
Arno van Leeuwen.

VALTO B1 – Nieuwerkerk B1
Afgelopen zaterdag konden we tegen Nieuwerkerk kampioen worden. We begonnen de wedstrijd we
stonden al heel snel 0-3 achter. Dat kwam, omdat we nog niet echt scherp waren. Daarna begon het beter te
lopen en scoorden we er steeds meer. Met de rust
was het verschil nog niet zo groot. Na de rust kwam
Nieuwerkerk steeds iets dichterbij. Maar uit eindelijk
kregen wij de wedstrijd weer onder controle. En
scoorden we steeds meer. Tensloten is het 18-9
geworden. En zijn we met een mooie overwinning
kampioen geworden. Op na volgende week
zaterdag. Die ook winnen dan zijn we onverslagen
kampioen!
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VALTO B2 (Zaterdag 29-09-2018)
We begonnen goed met 2-0 voorsprong, de tegenpartij liet het daar niet bij en bleef vechten. Na een paar
minuten stond het 3-3 nog heel even en het was pauze. Gelukkig scoorde Justin 4-3 en gingen we met een
voorsprong de rust in. In de pauze kregen we even moed ingesproken van Mark om nog even te knallen dan
kunnen we dit winnen. We gingen weer spelen na een poosje scoorde Justin het 5-3 de tegenstander liet het
er niet bij en scoorde ook 5-4. Emma scoorde de 6-4 maar ook al hadden we een voorsprong we bleven
gewaagt aan elkaar. Uiteindelijk stond het 7-5 doordat Mink er nog eentje scoorde. In de laatste 4 minuten
scoorde de tegenpartij weer het stond 7-6. We hadden nog 2 minuten op de klok en scoorde de tegenpartij
weer 7-7 nu ging het erom wie het eerste doelpunt zou gaan maken. In de laatste minuut scoorde de
tegenstander 7-8 een paar seconden daarna werd er afgefloten..

VALTO B2 - Fortuna B3
Zaterdag speelden we thuis tegen Fortuna B3.
De vorige wedstrijd tegen Fortuna hadden we gelijk gespeeld 10-10.
De wedstrijd begon en Fortuna kwam al gauw op een 0-1 voorsprong. Al snel kwamen we terug met 1-1,
maar dat helaas niet voor lang. Fortuna scoorde daarna 1-2. Snel daarna viel ook het volgende doelpunt bij
Fortuna. We stonden nu 1-3 achter, maar we bleven wel vechten voor de kansen. Fortuna maakte daarna
nog een doelpunt waardoor we 1-4 achter stonden. Het was bijna rust toen wij er nog een scoorde het stond
nu 2-4 in de rust. Na een goed praatje gingen we er weer met volle moed tegen aan. Fortuna wist al snel
weer te scoren waardoor we 2-5 stonden. We hadden wel wat kansen maar ze gingen er niet in. Uiteindelijk
hebben we met 2-9 verloren. Erg jammer, want we konden nog kampioen worden. Nu was Fortuna
kampioen.
Groetjes Justin Vermeer

VALTO C2 - Koag C2
Afgelopen zaterdag kregen we Koag op bezoek. De eerste helft ging niet zo heel erg goed. We scoorden er
niet zo veel en we lieten er een door. De ruststand werd 2-1 voor ons. De tweede helft ging veel beter we
schoten en maakte er veel af. Het verdedigen ging ook beter, we lieten niks meer door.
De eindstand was 9-1 geworden een ruime overwinning! Volgende week spelen we de kampioenswedstrijd
tegen Avanti uit.
Groetjes Mieke

Ondo D2 - VALTO D2: 4 – 8
Het was super lekker weer! We begonnen erg fel: in de eerste vier minuten scoorden
Sanne, Lucas en Maartje: 0-3. Na 1-3 schoot Sanne weer raak, maar Ondo ook: 2-4. We
bleven scherp aanvallen: 2-5 door Maartje. Toen
een kwart wedstrijd met weinig doelpunten – we
onderschepten de bal vaak, maar verloren de bal
ook weer vaak.. met 2-6 gingen we rusten. Na
rust leek het soms wel prijsschieten, maar alleen
Michel en Sanne schoten een keer raak: 2-8. In
het laatste kwart werd het 3-8 en 4-8. We zijn
KAMPIOEN! Jeeeèèèheeeèèèheeeèèè!!!
Super leuk: direct na de wedstrijd CHAMPAGNE en later TAART bij
Villa VALTO!
Tot zaterdag –-> de laatste wedstrijd van de veldcompetitie!
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VALTO D3
Verzamelen om 09.00 bij VALTO om te kunnen vertrekken naar ONDO. Iedereen is een beetje zenuwachtig.
Want bij winst zijn ze kampioen! Aangekomen bij ONDO zien we dat het veld er mooi bij ligt. Mooi weer voor
de ouders langs de kant. Heerlijk in het zonnetje meekijken.
De wedstrijd begint een beetje gespannen. Veel ballen worden niet goed gevangen of gegooid. Toch een
beetje last van de spanning allemaal.
Gelukkig opent VALTO met een mooi afstandsschot van Floor de score. Robin maakt de 2-0. Toch blijft het
spel niet heel goed, waardoor ONDO ook wat kansen krijgt. Mede door een punt van Tess gaan we met 2-3
de rust in. Na rust wordt het heel spannend. Kevin en Noor scoren beide een keer, maar ook de
tegenstander. 5-5. Spannende pot voor alle ouders en coaches langs de kant.
Winnen is wel de bedoeling om kampioen te kunnen worden.
Gelukkig scoort Jette het beslissende punt voor VALTO.
KAMPIOEN.
Volgende week zullen we dit met het hele team thuis vieren, dus kom dit gezellig vieren!

VALTO D4 (zaterdag 29 september 2018)
Op 29 september speelde de D4 tegen nr 2 Ondo D3. Vorige week wonnen we met 8-3. Bij winst
zouden we aan kop gaan. Helaas liep het anders. Coach Lysanne probeerde in de rust nog het tij
te keren met een peptalk, maar het mocht niet meer baten. We verloren met 10-6. Beide teams zijn
dus qua scores behoorlijk aan elkaar gewaagd.
Opstellingen:
1e helft
Aanval: Bram Tim Lieke Roos
Verdediging: Nikki Joëlle Ben Gwen
Reserve: Milan
1-0
1-1 Tim
1-2 Tim
Wissel vak
2-2
2-3 Joëlle
3-3
Milan voor Joëlle
3-4 Ben
4-4
5-4
2e helft
Aaval: Bram Tim Lieke Roos
Verdediging: Nikki Ben Joëlle Milan
Reserve: Gwen
6-4
7-4
8-4
Wissel vak
9-4
9-5 Ben
10-5
Gwen voor Nikki
10-6 Ben
Einde wedstrijd
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VALTO D4
Zaterdagochtend 11.00 uur op sportpark De Zwet, VALTO D4 tegen Excelsior D4, het hele team is compleet.
Met een lekker zonnetje gaat iedereen met frisse moed van start. Gaan we er deze keer ook met de
overwinning vandoor? Al in de vierde minuut scoort Ben het eerste punt, gevolgd door nog een aantal
voltreffers. In de vijftiende minuut blijkt VALTO al de bovenliggende partij. Wat speelt iedereen goed over.
Helaas wordt de voltreffer van Lieke afgekeurd. Met de rust staat het al 4-0.
Al in de eerste minuut van de tweede helft wordt er gescoord en zo volgen er nog 7 punten, gemaakt door
Iris, Tim en Nikki, en laat Excelsior punten liggen. Komende zaterdag de kampioenswedstrijd tegen Avanti,
spannend!

VALTO D5
VALTO D5 moest deze week vroeg uit bed voor de thuiswedstrijd om 9:00uur tegen ONDO D6.
Met de hulp van invallers Tim en Ben begonnen we fanatiek aan de wedstrijd.
VALTO had een groot aantal kansen maar helaas was het ONDO dat het eerst doelpunt van de wedstrijd
maakt. De ruststand werd hiermee 0-1.
Ben kwam er de 2e helft in voor Tim. Ook in de 2e helft ging de wedstrijd gelijk op en wist ONDO nog een
keer te scoren. De eindstand kwam daarmee op 0-2
VALTO D5 is een relatief nieuw team. We zijn erg enthousiast hebben samen veel plezier. Het korfballen
gaat ook iedere week weer een stukje beter!
Tim en Ben bedankt voor het invallen.
Groetjes, Joanne

VALTO E1
Zaterdag kwam Phoenix E1 op bezoek bij VALTO om daar de wedstrijd tegen onze E1 te spelen. De
wedstrijd ging om de eerste en tweede plek van hun poule. Wij wilde graag winnen maar dat wilde phoenix
ook.
Phoenix ging sterk van start en liep al snel uit naar 0-3. Maar wij bleven vechten en konden er ook een paar
scoren. Heel de eerste helft bleven wij erg goede tegenstand bieden maar bleef phoenix toch langzaam wat
uitlopen. Met de rust stonden wij 4-8 achter.
Direct na de rust en de peptalk van Bas en Vera gingen wij er hard tegenaan. Wij kwamen terug tot zelfs 8-8.
De laatste 10 minuten liep het g elijk op tot 11-11 en daarna kwamen wij zelfs voor met 12-11. Alleen konden
wij daarna het niet volhouden en scoorde Phoenix er nog een paar net voor het einde. Dus verloren wij deze
strijd met 12-15.
Wat een spannende pot en helaas dat wij niet hebben gewonnen want eigenlijk hadden wij het wel verdiend.
Jammer.
Groetjes Elise.

VALTO E5
Hieperdepiep!
Julia is vandaag 8 jaar geworden en de E5 heeft 2-0 gewonnen! Yes! Lucy scoorde al snel een
hele mooie bal. Verdedigend was VALTO erg goed. Het lukte Ondo niet om te scoren. We waren
ook snel en pakten veel ballen af. Vlak voor tijd scoorde Daniek nog een mooie bal. Wat hebben
we hard gewerkt. Met als resultaat 5 stralende gezichten.

VALTO E7
Zaterdag hadden we een spannende wedstrijd tegen Nieuwerkerk aan de IJssel. De vorige keer heeft de E7
10-1 gewonnen dus de verwachtingen lagen hoog! Gelukkig kon Valto de verwachtingen waar maken met
Nora die 2 keer scoorde en Mirte die het 3e punt scoorde. Nieuwerkerk heeft 1 kans kunnen benutten en zo
was de eindstand 3-1.
Bedankt!
Groetjes Mathilde
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VALTO F1
Deze mooie zaterdagochtend mocht de F1 een wedstrijdje ballen tegen Dijkvogels in de Maasdijk.
Dijkvogels schoorde een 1-0 in de eerste 10 minuten.
Gelukkig scoorde Suze en werd het 1-1. Maar toen kwam Dijkvogels terug met 2 doelpunten waardoor ze
weer 3-1 achter stonden.
Luna maakte nog een punt zodat ze de rust in gingen met een 3-2 achterstand.
Na een peptalk en goede adviezen van Lisanne gingen ze vol goede moet de 2e helft in en dat hebben ze
geweten.
Suze maakte het 3-3 en Don scoorde in de loop van de 2e helft ook nog 3 doelpunten waardoor ze
gewonnen hebben met 3-6!
Volgende week de laatste buitenwedstrijd, dus nog even een keer knallen!!!
Groetjes Luna & Gerda

VALTO F2 - Fortuna F1
Het was erg gezellig in en buiten het veld.
Coach Tessa had last van de zon,ze loste dit op door een jas over haar hoofd te doen.
Helaas was al snel duidelijk dat Fortuna F1 sterker was.
Na vier mooie doelpunten van VALTO F2,was de eindstand van 4-23.
Volgende week speelt VALTO F2 uit tegen Odo F1 laten we hopen,
dat het dan beter gaat.
Coach Tessa trakteerde op snoepjes omdat ze trots was op haar kindertjes.
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