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Support
Zon, zon, zon. Gewoon echt heel erg lekker zomerweer afgelopen weekend. Zaterdag om 7 uur wakker
worden, gewoon een korte broek aan kunnen trekken en tegelijkertijd realiseren dat het half oktober is. Maar
ook dat de zonnepanelen en zonneboiler hun werk meer dan prima kunnen doen. En dat dit het beeld langs
de lijn van de velden een stuk aantrekkelijker maakt. Veel ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes,
vrienden of andere bekenden die kwamen kijken. Het doet me goed dat de teams zoveel support krijgen.
Belangrijk voor de sfeer, belangrijk voor de spelers.
Op een rustig moment aan de bar van onze nog altijd bijzonder gezellige Villa Valto met een drankje en een
heerlijk broodje gezond, keek ik nog eens naar buiten en zag al die mensen bezig. Natuurlijk de spelers en
publiek, maar ook de mensen die er tussen lopen. Zij maken alles mogelijk. De trainers en coaches, de
scheidsrechters, de gastheren, de mensen achter de bar, de coördinatoren, de kangoeroetrainers. En dat is
alleen nog maar wat ik zag op dat ene moment.
Ik realiseerde me eens temeer dat naast de support langs de lijnen, ook de support op andere gebieden
binnen onze vereniging onmisbaar is. En tegelijkertijd bedacht ik me dat we binnen Valto gezegend zijn met
heel veel leden, ouders en vrienden van de club die niet te beroerd zijn om af en toe, dan wel wekelijks hun
handen uit de mouwen te steken. Dat zit in de club, dat zit in De Lier, dat zit in het Westland. Gelukkig maar,
want het is niet vanzelfsprekend. En dat zou het wel moeten zijn. Blijf niet langs de kant staan. Want een
vereniging hou je met elkaar draaiend, levend, buisend.
De scheidsrechters vielen deze en vorige week zelfs met hun neus in de boter, want het was de week van
de scheidsrechter. Ook Valto deed dit jaar weer mee om met een leuk gebaar de scheidsrechters van
zaterdag, maar eigenlijk ook alle scheidsrechters dit dit seizoen actief zijn te bedanken voor hun bijdrage.
Want zonder hen zijn er überhaupt geen wedstrijden en dus geen korfbal en dus geen sport. En laten we dat
in gedachten houden, ook al is het niet de week van de scheidsrechter.
Iets heel anders, waarvoor we afgelopen maandag voor bij elkaar gezeten hebben, is het NK veldkorfbal.
Vorig seizoen hebben we te horen gekregen dat Valto gekozen is om de organisatie te mogen doen
hiervoor, wat inhoudt dat onze club een mooie kans krijgt zichzelf, maar vooral ook topkorfbal in de regio te
presenteren en iedereen een mooie afsluiting van het korfbalseizoen te bezorgen. Ik ben er van overtuigd
dat we dit als vereniging kunnen doen, maar niet zonder de hulp van alle vrijwiligers, dus eigenlijk iedereen.
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Er is veel te doen, grote taken, kleine taken. Kijk dus niet gek op als je een keer de vraag krijgt om te helpen.
Of, beter nog, denk er eens over na wat je zou willen doen en laat dat weten. Laten we een evenement
neerzetten waar we trots op kunnen zijn!
Tenslotte nog even terug naar de korte termijn. Volgende week speelt Valto 1 thuis en na afloop vieren we
het Oktoberfest. Laten we er een mooi feestje van maken, maar dat kan niet zonder eerst alle support aan
het vlaggenschip te geven. Dat maakt echt een verschil en net als vorig jaar kunnen we de tegenstander
verslaan. Dat zou een mooie stap zijn richting behoud in de overgangsklasse. Ik hoop jullie te zien. En ook
vanavond. Dan is er de de ALV waarin verschillende plannen naar voren komen voor dit seizoen, maar ook
voor komende jaren. En we kijken terug naar afgelopen seizoen. Hoe hebben we het gedaan als club? En
ligt dat in lijn met wat we willen bereiken? Wil je de antwoorden? Kom dan langs, om 20.00 uur starten we.
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
Programma 17 oktober 2018
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Programma 20 oktober 2018

Opstellingen 20 oktober 2018
Niet ontvangen!
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Uitslagen 13 oktober 2018
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Nabeschouwingen
A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen medekandidaat voor degradatie: Die Haghe A1. Beide ploegen wisten pas
twee punten te halen en dus was winst voor beide ploegen zeer welkom. Het was een moeizaam begin,
waarin de korf niet/nauwelijks werd gevonden. Gaandeweg de wedstrijd lukte het Die Haghe steeds beter
om te scoren, waar het voor VALTO moeizaam bleef gaan. Zoals de laatste weken eigenlijk elke keer het
geval is. 6 scoren is natuurlijk veel te weinig, waardoor Die Haghe er vrij makkelijk met de winst vandoor
ging: 6-15. Doordat meerdere ploegen het moeilijk hebben, blijft het spannend onderin, maar het is wel zaak
voor de A1 om het scorend meer op orde te gaan krijgen. Dit zal a.s. zaterdag een pittige opgave worden,
want dan speelt de A1 uit tegen koploper Tempo A1.
VALTO A2 speelde thuis tegen DES A1, beide ploegen wisten vier punten te halen in de eerste vijf
wedstrijden. In het eerste deel van de wedstrijd ging het nog gelijk op, en wist DES af en toe op voorsprong
te komen, maar na de 3-4 nam VALTO het initiatief over en kwam DES er nauwelijks meer aan te pas.
Gevolg een vrij makkelijke overwinning: 11-5. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Dijkvogels A1, die
momenteel twee punten meer heeft dan VALTO.
VALTO A3 speelde uit tegen Meervogels A3. Een paar weken terug werd er thuis nog knap van deze ploeg
gewonnen, 14-12. Gezien de overige uitslagen van Meervogels hadden ze toen geen beste dag, of
misschien misten ze toen een aantal spelers? Dit keer was Meervogels in ieder geval wel de betere ploeg en
lukte het VALTO niet om de stunt van de thuiswedstrijd te herhalen, er werd verloren met 12-6. A.s. zaterdag
speelt de A3 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen koploper DES A2. Thuis werd er met 3-11 van deze ploeg
verloren.
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B-jeugd
VALTO B1 speelde haar laatste veldwedstrijd uit tegen Dijkvogels B1. Vorige week werd het kampioenschap
al (ietwat voorbarig?) gevierd, met de belofte dat ook deze laatste wedstrijd gewonnen zou worden. Thuis
werd er met 16-7 gewonnen, dus mocht er zelfs met 8 doelpunten verschil worden verloren. Gelukkig liet de
B1 het niet zover komen. Heel makkelijk ging het niet, want het (grote) verschil werd pas in het laatste stuk
van de wedstrijd gemaakt, maar uiteindelijk werd er toch ruim gewonnen: 10-18. Ongeslagen kampioen met
een doelsaldo van +47.
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B1. Thuis werd er met ruime cijfers van deze ploeg gewonnen, 15-4,
maar toen misten de tegenstander naar eigen zeggen een aantal spelers en moesten ze het met (mindere)
invallers doen. Dit keer waren ze ook niet echt compleet, maar werden er invallers uit hogere teams ingezet,
waardoor het een stuk moeizamer ging. Gelukkig wist de B2 er een nipte (en verdiende) overwinning uit te
slepen: 9-10. Hiermee eindigt de B2 op een keurige 2e plek.
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B4. Uit werd er nipt van deze ploeg gewonnen: 5-6. Ook dit keer ging
de wedstrijd weer gelijk op en bleef het lang spannend. Uiteindelijk wist VALTO ook deze wedstrijd weer
naar zich toe te trekken: 9-7. Ook voor de B3 een keurige 2e plek, waarbij er alleen twee keer van Dijkvogels
B2 werd verloren, die voor deze poule veel te sterk was.
Valto C1 ging afgeslopen zaterdag voor de eerste punten deze competitie tegen Die Haghe C1. Gezien de
resultaten tot nu toe moest hier een mogelijkheid liggen. Maar ook deze zaterdag wilde het onze C1 niet
lukken om een vuist te maken in de Hoofdklasse D poule. Er werd met 8-14 verloren. Hierdoor staat Valto,
samen met Achilles C1, nog steeds op de gehate nul punten. Komende zaterdag gaat Valto op bezoek bij dit
zelfde Achilles en uiteraard zal er daar alles aan gedaan worden om die nul voor de winterstop weg te
poetsen!
Valto C2 ging op bezoek bij Avanti C2 om daar het kampioenschap veilig te stellen. Door een blessure en
een afmelding helaas niet met een compleet team. Maar gelukkig waren er meerdere spelers die bij wilden
springen waardoor er uiteindelijk een flinke reservebank was. Er werd een leuke wedstrijd gespeeld en Valto
wist met 8-11 te winnen. Avanti had uiteraard gehoopt op winst zodat zij nog gelijk konden komen met Valto
maar Valto ging voor de ongeslagen status. 12 punten uit 6 wedstrijden is een heel net resultaat. Na
terugkeer in de Villa was er natuurlijk taart en het We are the champions! Gefeliciteerd!
Valto C3 had kans op het kampioenschap als zij zouden winnen van VEO C2. Als VEO zou winnen, zouden
zij kampioen zijn. Een echte kampioenswedstrijd dus! De thuiswedstrijd tegen VEO was helaas verloren
maar toen had Valto ook wel last van wat pijntjes hier en daar. Deze wedstrijd stonden begon de C3 met 9
fitte spelers. Het was een wedstrijd die tot het einde aan toe spannend bleef. Helaas zat het er voor Valto net
aan niet in en werd er met 7-6 verloren. Geen kampioenschap en geen taart... In de zaal weer een nieuwe
kans!
Valto C4 ging naar Lynx in Den Haag om daar tegen hun C1 te spelen. Het wil de laatste weken niet zo
lukken bij de C4. Er werd pas 1 wedstrijd gewonnen en ook dit keer zat winst er niet in. Er werd met 10-3
verloren. Zaterdag a.s. spelen jullie de laatste wedstrijd van dit veldseizoen en komt Gemini op bezoek. Zij
wisten tot nu toe 2 wedstrijden te winnen dus misschien ligt hier wel een kans voor Valto om ook aan dit
aantal te komen voor de we de zaal in gaan!
Valto D1 speelde deze zaterdag tegen de kampioen uit de poule: Excelsior D1. Of het nu kwam doordat de
buit al binnen was voor Excelsior of doordat Valto zo goed speelde, durf ik niet te zeggen. De eerste helft
werd er weinig gescoord maar gelukkig kwam dat in de tweede helft wat meer op gang. Er werd met 6-4
gewonnen. De D1 eindigt hiermee op een nette 2 plek in een poule waar bijna alle tegenstanders aan elkaar
gewaagd waren. Hopelijk is dat in de zaal ook weer zo!
Valto D2 kreeg Excelsior D2 op bezoek. Uit was dit nog een lastige wedstrijd voor Valto maar dit keer was
daar totaal geen sprake van. Doordat Valto zo veel sterker was dan Excelsior ging Valto minder goed spelen
dan we van ze gewend zijn. Gelukkig was het nog steeds ruim voldoende om Excelsior zonder punten naar
huis te sturen. Er werd met 9-4 gewonnen. De D2 is daarmee ongeslagen kampioen geworden.
Valto D3 was eigenlijk vorige week al kampioen geworden maar waren de laatste wedstrijd compleet en
speelden thuis. Vandaag dus de kampioenswedstrijd, compleet met oranje haren! Dijkvogels was de
tegenstander. De eerste helft speelde Valto een prima pot. De tweede helft ging de warmte zich mengen in
het spelletje en keek de D3 alvast reikhalzend uit naar de taart. Dijkvogels kon hierdoor dichterbij komen
maar verder dan een 6-4 zat er toch echt niet in. Valto D3 is ongeslagen kampioen geworden! Gefeliciteerd!
En na een wedstrijd met deze temperaturen, smaakt een stukje taart met een glas limonade extra lekker!
Valto D4 speelde een echte kampioenswedstrijd tegen en bij Avanti D4. De ploeg die zou winnen, zou zich
kampioen mogen noemen. Bij gelijkspel zouden zelfs 3 teams zich tot kampioen kronen. Een gelijk
opgaande poule dus. Er was veel publiek vanuit De Lier meegekomen om de sterren aan te moedigen. Met
rust stond het 2-4 voor Valto maar vlak na rust scoorde Avanti de 3-4. Dit was gelukkig het laatste doelpunt
wat door de Valto verdediging heen kon breken. Valto wist nog wel 2 doelpunten te maken waardoor er met
3-6 gewonnen werd. Terug in de Villa was er natuurlijk taart voor deze kanjers! Gefeliciteerd!
Valto D5 draait een lastig seizoen in de poule met pas 1 gewonnen wedstrijd. Maar deze zaterdag lukte
alles. Onder een stralend zonnetje werd er goed overgespeeld, mooie kansen gecreeerd en super
De Bijblijver, 15 oktober 2018

6

verdedigd! En dat resulteerde in een 2-11 overwinning voor Valto op Dubbel Zes D2. Komende zaterdag
spelen jullie nog een keer tegen Avanti D5. Deze wedstrijd moet van de bond overgespeeld worden omdat
er de vorige wedstrijd een dame meespeelde die niet in dit team mocht meespelen. De uitwedstrijd werd met
4-1 verloren.
VALTO E1 nam het op tegen ONDO. Deze wedstrijd werd met 9-8 gewonnen door onze E1. De E1 eindigt
daardoor op een keurige tweede plek achter kampioen Phoenix, met maar twee puntjes minder. Kijken hoe
de E1 het in de zaal gaat doen.
Voor VALTO E2 was er geen overwinning deze zaterdag, maar ook nu weer boden ze veel meer tegenstand
dan in de eerste wedstrijd tegen Olympia. De uitslag was 4-6 in het voordeel van Olympia. De E2 heeft het
lastig gehad in de poule, maar heeft in de laatste weken wel veel progressie geboekt.
VALTO E3 heeft goed hun best gedaan tegen Meervogels. Helaas schoot Meervogels met scherp en kwam
de E3 moeilijk tot scoren. Uitslag was daardoor 5-12 voor Meervogels. De E3 had het ook zwaar in de poule,
dus ook zij kijken uit naar de zaal om in een nieuwe poule wellicht wel wedstrijden te winnen.
VALTO E4 nam het op tegen kampioen Fortuna. Een lastige wedstrijd vanzelfsprekend, maar ook de E4 liet
zien veel geleerd te hebben in de afgelopen weken. Er werd goed verdedigd en ook heel wat kansen
gecreëerd, helaas alleen niet afgemaakt. Hierdoor won Fortuna wel met 0-9. In de zaal weer nieuwe kansen
voor de E4.
VALTO E5 nam het ook op tegen een kampioen. En net als de E4 hadden ze ook weinig kansen tegen de
kampioen in hun poule. Avanti speelde veel op de doorloop en de E5 had het daar lastig mee. Zelf hadden
ze ook wel kansen, maar die gingen er helaas niet. Op naar het zaalseizoen; nieuwe ronde, nieuwe kansen.
VALTO E6 moest het ook opnemen tegen Avanti. Met de nodige invallers lukte ze het helaas niet om de
punten mee naar huis te nemen. De E6 wist wel nog twee mooie doelpunten te scoren, maar dat was niet
genoeg tegen het scoregeweld van Avanti. In de zaal hopen we op meer succes voor de E6.
VALTO E7 mocht het opnemen tegen kampioen Fortuna. De eerste wedstrijd had de E7 nog dik verloren,
maar nu bood het Fortuna veel meer tegenstand. Na de rust liep Fortuna nog wel uit, maar 6-10 verliezen
van de nummer 1 is geen schande. Uiteindelijk eindigde de E7 tweede in de poule en dat is iets om trots op
te zijn.
VALTO F1 speelde thuis de kampioenswedstrijd tegen ONDO. De eerste tien minuten waren nog een beetje
spannend, maar daarna liep de F1 uit. Daarmee speelden zij hun kampioenschap veilig. Een hele mooie
prestatie die natuurlijk gevierd moest worden met taart. Gefeliciteerd!
VALTO F2 kwam tekort tegen kampioen ODO. Ze deden heel hard hun best, maar ODO maakte duidelijk de
terechte kampioen te zijn. Wel wist de F2 nog een paar keer te scoren en lieten ze zien wat er tijdens de
training was geleerd. In de zaal een nieuwe poule, nieuwe tegenstanders en wellicht meer winst.
VALTO F3 moest naar Excelsior voor de laatste wedstrijd van het veld. De F3 heeft het ze heel moeilijk
gemaakt en even zat er een stuntje in tegen de kampioen. Helaas kwamen ze uiteindelijk net te kort en
eindigden ze op twee puntjes van de kampioen op een hele nette tweede plek in de poule. Veel succes in de
zaal.

Nieuws van de Technische Commissie
Wederom was het een weekend met ups-and-downs. Laten we
hopen dat de Valto teams de weg naar boven snel weer vinden!
Valto 1 verloor vorige week kansloos tegen een te sterk Swift. Dit
weekend moest het eerste, enigszins gehavend in de basis 8,
aantreden tegen Vriendenschaar in Hardinxveld-Giessendam. De 1e
helft begon voortvarend, voorgestaan en uiteindelijk gaan rusten met
een 9-9. Na de rust was Valto het echter compleet kwijt en liep
Vriendenschaar vlot uit naar een 18-11 tussenstand. Er werd met 21-14 verloren van een directe concurrent
en dat is voor Valto toch ondermaats.
Valto 2 verloor van Swift 2 vorige week met 13-14 en was zo weer even koploper af. Met 1 punt verschil
werd de 2e plek weer bezet. Afgelopen weekend maakte Valto 2 de (wereld)reis naar Eindhoven om daar
Rust Roest tegen het lijf te lopen. Rust Roest is geen hoogvlieger in deze poule maar maakte het Valto knap
lastig. Er werd gewonnen met 13-15 maar er is me ingefluisterd om niet te vragen hoe.. Uiteindelijk gaat het
om de punten. Swift speelde gelijk en zo staan Valto en Swift weer samen bovenaan!
Valto A1 bleek niet opgewassen tegen KVS en dit weekend kwam directe concurrent Die Haghe A1 op
bezoek. Valto A1 heeft moeite om het scorend vermogen tot zijn recht te laten komen en ook dit weekend
kwam het niet verder dan 6 doelpunten. In een wedstrijd op dit niveau is dat gewoonweg te weinig als de
tegenstander er 15 maakt. Dit was ook direct de eindstand: 6-15.
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Trainen komende weken
De laatste veldwedstrijden worden tot en met 27 oktober gespeeld maar we zijn alweer druk bezig met het
zaalseizoen. Komende week wordt er door alle teams nog gewoon getraind op het veld. In de
herfstvakantie zijn alle teams vrij tenzij anders gecommuniceerd door trainer/coaches in verband met
wedstrijden op 27 oktober.
In de week van 29 oktober trainen bepaalde teams binnen en andere teams nog buiten. Teams die niet in
het onderstaande rooster voorkomen trainen nog buiten.
De volgende teams trainen in de week van 29 oktober tot 1 november binnen:

De eerste Valto kampioenen- het vervolg!
Na vorig weekend het feestje te hebben gevierd voor Valto D2, B1 en Valto 7 zijn er ook dit weekend weer
een aantal kampioenschappen te vieren. Valto C2, D3, D4 en F1 zijn ook kampioen geworden! Super goed
gedaan en wat een mooi resultaat. Wij zijn trots op jullie!

Week van de scheidsrechter!
Dit weekend vierde Valto de week van de scheidsrechter en dat hebben we geweten ook! Super veel foto’s
zijn er voorbij gekomen van alle teams die hun scheidsrechter dit weekend nog eens extra in het zonnetje
hebben gezet. Benieuwd naar alle foto’s? Kijk snel op Facebook!

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,
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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

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Afgelopen zaterdag kwam maar 1 wedstrijd terug: wederom Valto A2.
Michael nam de wedstrijd van Valto A2 voor zijn rekening. Hoorde dat Valto ook gewonnen had en dat
konden niet heel veel van senioren / junioren zeggen L.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Rick en Alex zijn al klaar met fluiten in de korfballeague maar mochten aantreden bij DSC – Rohda. Alex
meldt: “Rohda meest dominante ploeg, 3 kwart van de wedstrijd de wedstrijd in handen, DSC gaf niet op en
sleepte er een gelijkspel uit. Rustige wedstrijd bij warme temperatuur”.
Cock moest naar Spijkenisse. Cock meldt: “Het was een spannende wedstrijd tussen Olympia en ACKC.
ACKC had de eerste 15 min. het betere spel en een ruime voorsprong. Daarna kwam Olympia aardig terug
en ging met nog 1 punt achter de rust in. De tweede helft kwam Olympia zelfs op een voorsprong en dit bleef
zo tot de laatste 10 minuten. Hierin kwam ACKC weer op gelijke hoogte en in de laatste 2 minuten zelfs op
voorsprong 11 tegen 12. Dit was ook de eindstand.
Een leuke, spannende maar vooral een sportieve wedstrijd. Ik heb er weer eens lekker van genoten...”
Jan floot Pernix 2 – BEP 2. Daar bij Pernix zijn ze vergeten hoe ze een scheidsrechter horen te ontvangen.
Echt heel erg waardeloos. En dat in de week van de scheidsrechter! Jan meldt: “Geen bijzondere wedstrijd.
Het was te warm om echt hard te lopen. Het werd 10 - 14 voor BEP.”
Pierre heeft wederom onze buren uit de nood geholpen door Dijkvogels 3 te fluiten. Pierre meldt: “vandaag
weer naar Maasdijk afgereisd. Daar Dijkvogels 3 -Des 5 gefloten. Voor de wedstrijd kreeg ik een pot met
pepernoten in het kader van de week v/d scheidsrechter. Dan de wedstrijd; beide ploegen speelden stevig
zonder dat het onsportief werd. Het scoren viel niet mee, Des had wel het (iets) betere van het spel.
Ruststand 4 - 5. De 2e helft ging het scoren met name Des beter af, eindstand 9 - 13. Na afloop nog gezellig
wat biertjes gedronken in het zonnetje. Top middag👍”.
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komende week
woensdag 17 oktober 2018
20:00 Valto 4

ODO 3

Scheidsrechter

Gastheer

M.A. van Bentum

(Wim van Dalen)

zaterdag 20 oktober 2018
11:30 Valto 5

Futura 3

13:00 Valto 3

Vitesse 2

(Jeanette Ris)
AJ. Volkers

(Jeanette Ris)

14:00 Weidevogels 2 ODO 2

Cock Matthijsse

14:30 Valto 2

TOP 3

M. van Roon

15:30 Korbis 1

GKV 1

Jan Korteland

16:30 Valto 1

Nieuwerkerk 1 Patrick, F Fuchs, P (Ton van Spronsen)
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(Ton van Spronsen)

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

Nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week. Ook aparte
aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor mij.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

VALTOFEEST zaterdag 24 november!
We zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO feest .
We zoeken nog mensen voor:
- achter de bar (inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar ) .
- mensen voor achter de garderobe
- mensen voor achter de muntenverkoop
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie
Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com
Ps: als je komt helpen heb je geen toegangskaartje nodig. En na afloop een gezellige after party ,
Minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar.
Groetjes, het feestcomite
ps: kaartjes zijn ook nog te koop bij : Ben van Duijn , Ruben Hoogebrugge , Martijn Dijkstra , Sharon Prins ,
Gj Stolk, cafe de Dommerick.

Bijbaan gezocht? Sion zoekt scholieren/studenten

Wil jij: geld verdienen en werken in een kleurrijke omgeving met leuke
collega’s?
Ben jij een scholier of student, flexibel en beschikbaar op zaterdag en/of
doordeweeks?
Sion is op zoek naar gemotiveerde scholieren/studenten, vanaf 15 jaar voor op de zaterdagochtend en de
vakanties.
Ben jij enthousiast, weet je van aanpakken en wil je graag in een leuk en gezellig team werken.
Aarzel dan niet en mail je naam en geboortedatum, telefoonnummer, de dagen dat je beschikbaar bent en
op welke school je zit, naar personeelszaken@sion.eu
Voor meer informatie over Sion, www.sion.eu
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Barbezetting komend week
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!!
• 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

18 okt
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 2

Bezetting 3

Otwin/Jacqueline
van Geest
Heleen v Dasler

Kristel
Kagchelland
Hilde vd Mark

Caroline
Schouten
VALTO 5

Nico
Kolenbrander
VALTO 5

Ass keuken

Keuken

VALTO 5

Hans Ridder
Martin vd Wel

Pim vd Beukel

Schoonmaken Villa
Het 1e deel van veldseizoen is bijna klaar 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:

19/10

C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wedstrijdverslagen
VALTO in tweede helft onderuit tegen KV Vriendenschaar.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Hoewel het najaar veldseizoen zijn einde nadert lijkt de zomer maar geen afscheid te willen nemen. Alleen
tijdens de thuiswedstrijd tegen GKV/Economics kon het publiek niet genieten van een zonnetje op het hoofd.
Gelukkig viel er voor het publiek toen wel wat te vieren in de vorm van een overwinning. De andere vijf
wedstrijden werden steeds onder een schitterend zonnetje afgewerkt. Helaas was het in het veld niet
allemaal even schitterend. Het keurkorps van Eric Geijtenbeek presteert tot nu toe erg wisselvallig, waardoor
er toch al enkele door mij verwachtte punten niet binnen gehaald werden. Ook vandaag weer zo’n wedstrijd
met twee gezichten van ons vlaggenschip. Onder leiding van het arbitrale koppel Rinsma en de Vree schoot
VALTO uit de startblokken. Het eerste aanvalvak had binnen enkele minuten een 0-2 voorsprong op het
bord gezet. De thuisploeg was wakker geschud en wist deze achterstand om te buigen naar een 4-2
voorsprong, maar Zané, vandaag erg scherp, zorgde dat we de aansluiting hielden. Halverwege de eerste
helft werd bij de 6-3 tussenstand een time out genomen door Eric. Dit wierp direct zijn vruchten af, want met
vier treffers op rij van Zané, Mandy, Laurens en Bart stond VALTO weer op voorsprong. Deze was echter
De Bijblijver, 15 oktober 2018

11

van korte duur, want via een gemakkelijk gegeven strafworp viel de gelijkmaker weer door de korf. Tien
minuten later bleken de ploegen bij de gang naar de kleedkamers met 9-9 nog steeds in evenwicht.
Het aanwezige publiek maakten zich op voor een spannende tweede helft, waarin het, gezien de eerste
helft, leek dat de ploeg met het meeste geluk de punten zou binnen harken. VALTO begon ook goed aan dit
tweede deel door direct met weer een doelpunt van Zané de voorsprong te pakken. Dit gaf hoop voor het
meegereisde Lierse publiek, maar deze hoop werd in de kiem gesmoord door de scherp schietende heren
van KV Vriendenschaar. Met zeven doelpunten op rij wisten zij de wedstrijd definitief naar hun hand te
zetten. VALTO verzandde intussen in chaotische aanvallen die door verkeerde keuzes ook vaak na één
schot voorbij waren. De thuisploeg speelde het laatste kwartier met veel zelfvertrouwen uit en had op elk
doelpunt van VALTO weer een antwoord. Dit zelfvertrouwen werd door Jorrit Muilwijk nog eens extra
benadrukt door de eindstand met een “hoekje” op 21-14 te zetten. VALTO zal bij zichzelf te raden moeten
gaan waar de schoen wringt. Waar VALTO vorig seizoen nog voor verrassende uitslagen kon zorgen in de
OK, lijkt het dit seizoen lastig om de juiste vorm te pakken en deze vast te houden. In het verslag van GKV
las ik na de overwinning dat zij afgetroefd waren op de inzet en strijdlust van ons vlaggenschip. Dit is iets wat
helaas niet elke week opgebracht wordt en juist in de wedstrijden waar het om gaat lijkt te ontbreken.
Gisteren wist VALTO nog wel de eerste helft de tegenstander in de hand te houden, maar gaf in de tweede
helft de wedstrijd compleet uit handen door in de verdediging te veel ruimte te geven. Daar wisten vooral
Jorrit Muilwijk en Christiaan Brouwer wel raad mee en scoorden er lustig op los. Voor VALTO lijkt, met nog
één tegenstander te gaan, het een hete degradatie strijd te worden dit seizoen. Volgende week wacht de
laatste tegenstander uit de poule. Dan komt CKV Nieuwerkerk naar De Lier en juist zij hebben nog een
appeltje te schillen met VALTO. Toen zij vorig jaar in dezelfde fase in de competitie naar VALTO kwamen
waren zij nog volop in de race voor het kampioenschap, maar liepen tegen VALTO verrassend tegen
puntverlies op. Ook de laatste wedstrijd in juni heeft VALTO het slotfeest in Nieuwerkerk verstierd door hun
vlaggenschip op een nederlaag te trakteren. Zij zullen er dus op gebrand zijn de punten deze keer wel mee
te nemen naar Nieuwerkerk, zeker na de eerste nederlaag tegen die andere kampioenskandidaat Swift.
Voor VALTO een week de tijd om de neuzen weer allemaal dezelfde kant op te zetten en er volgende week
weer als één team te staan. Een overwinning lijkt me wat hoog gegrepen, maar ik kijk er naar uit om ons
vlaggenschip weer eens te zien strijden met elkaar en voor elkaar en er een mooie wedstrijd van te maken.
Gelukkig kwam er uit Eindhoven wel een goed bericht dat VALTO 2 de volgende tegenstander gewoon,
hoewel, aan zege kar geknoopt had. Prettige bijkomstigheid hierbij is dat Swift 2 weer een puntje had laten
liggen in Arnemuiden, waardoor VALTO weer gedeeld koploper is in de poule. Volgende week staat deze
tegenstander uit Arnemuiden op het programma voor onze reserves. Zoals het er nu uit ziet wordt het ook
dan weer prima weertje om langs de lijn te staan, dus laten we met z’n allen onze selectie teams komen
steunen in de strijd om de broodnodige punten.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Valto B1 tegen Dijkvogels B1
Valto B1 speelde afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels B1 in Maasdijk.
Na een kwartier spelen heeft Valto de voorsprong van 3-4 gepakt en de voorsprong niet meer losgelaten.
In de rust stonden de kanjers van de B1 met 5 punten verschil voor; 4-9. Op gemak even bij elkaar zitten en
de druiven en komkommer opgegeten.
Na de rust gingen ze voortvarend van start, de doelpunten liepen snel op naar 12, maar even kwam
dijkvogels terug naar 10 punten. Uiteindelijk wist de B1 de winst te pakken met 10-18. Ongeslagen op het
veld, op naar de zaal, helaas duurt dit nog een aantal weken voor de B1, hopelijk komen er nog wat oefen
wedstrijdjes zodat ze nog sterker worden om in de zaal de tegenstander het flink moeilijk te gaan maken.
Jasper en Joop.

Valto B3 – Avanti B4
We speelden thuis tegen Avanti B4, dit was onze laatste wedstrijd van dit seizoen. Het begon goed en we
scoorden er ook een aantal, in de rust stond het 5-1. Na de rust kwam Avanti terug en begonnen er ook veel
te scoren. De einstand is uiteindelijk 9-7 geworden. We zijn als 2e geëindigd in de poule!

Valto C2 Kampioen!
Vandaag stond dé kampioenswedstijd op het programma, Avanti C2 – Valto C2. Om eerlijk te zijn: eigenlijk
konden we na de overwinning van vorige week al niet meer ingehaald worden. Echter kon Avanti nog wel op
gelijke hoogte komen als ze van ons zouden winnen. Aangezien het veel lekkerder is om alleen kampioen te
worden dan met twee ploegen, besloten we vorige week nog niets te vieren en alle pijlen om vandaag te
zetten.
Zaterdag stond Avanti op het programma. Zij konden bij winst nog kampioen worden en zouden dan dus op
gelijke hoogte met ons kunnen komen. Om 11:00 uur gaf de scheidsrechter, die natuurlijk een lekkere reep
chocolade had gekregen voor de week van de scheidsrechter, het startsignaal en kon de wedstrijd beginnen.
Avanti begon erg sterk en stond na een korte tijd 2-0 voor. Gelukkig lieten we ons niet van de wijs brengen
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en begonnen wij ook mee te scoren. Zo scoorde Miloe (beter bekend als Mi) een heel ver schot en pikte
invaller Sven van Dijk uit de D1 ook een doelpuntje mee. De eerste helft ging verder erg gelijk op. Hoewel dit
zeker niet de beste helft was van dit seizoen, wisten we met een gelijkspel van 5-5 de kleedkamer in te
gaan.
Na enkele tips en een motivatiespeech van de twee topcoaches gingen we met volle moed de tweede helft
in. Gevarieerd spel en mooie lange aanvallen zorgden ervoor dat we al snel een gat wisten te slaan. Als
coaches zijnde is het dan erg leuk om te zien dat de trainingen hun vruchten afwerpen. Zo scoorde Marith
twee keer een mooie doorloop en vielen er doelpunten uit tweede kansen. Dit alles zorgde ervoor dat er een
mooie eindstand werd bereikt van 8-11 in het voordeel van Valto.
Na gejuicht te hebben voor het publiek, zijn we snel naar De Villa gegaan om het feestje daar verder te
vieren. Eenmaal daar aangekomen, werden we onthaald met een erehaag en klonk ‘We are the Champions’
luid door de speakers. Na een kort praatje van Marleen konden we eindelijk van de kampioenstaart
genieten.
Valto C2 ongeslagen kampioen, geweldig gedaan allemaal! In de zaal gaan we voor het zelfde resultaat.
Alle reserves/invallers bedankt voor het meedoen! Publiek, bedankt voor het kijken. We zien jullie weer in de
zaal!
Groetjes, twee trotse coaches van de C2.
p.s. Normaal schrijven de spelers zelf een stukje. Echter hadden we afgesproken dat de coaches dit zouden
bij het halen van een kampioenschap. Dus bij deze, belofte maakt schuld.

Veo C2 – Valto C3
Vandaag moesten we tegen Veo C2 . Tegen de koploper maar we gingen ons best doen om het hun heel
lastig te maken en de taart in de vriezer te laten staan. We hadden geen invallers dus iedereen was
aanwezig .Het was lekker weer we begonnen aan de wedstrijd . Na goed rond spelen scoorde Luuk met een
mooi afstand schot 0-1 .Veo had vrij snel een antwoord dus 1-1. We wisselde van vak en Estelle wist een
doorloop erin te schieten 1-2 . Het ging allemaal gelijk op wat Veo scoorde 2-2. Na heel veel kansen wisten
wij nog een keer de bal er in te schieten het was Danique die de 2-3 maakte het was ook gelijk rust . Na een
positief praatje van Romee gingen we beginnen aan de tweede helft . Luuk had er vandaag zin in en
scoorde zijn tweede van de dag 2-4 dat was lekker . Nu was het Veo die er vrij snel twee in had liggen dus
stond het weer gelijk 4-4 . We bleven toch lekker doorgaan wat weer een doelpunt opleverde van Alicia 4-5
.Jammer genoeg wist Veo ook weer twee keer te scoren dus 6-5. Dit vonden wij geen goed idee dus wij
scoorde door een mooi afstand schot van Julia 6-6. Vlak voor tijd wist Veo nog een keer te scoren 7-6 dat
was tevens ook de eindstand . Dit was erg jammer jullie hebben heel goed je best gedaan .Het
Kampioenschap had er zeker ingezeten . De scheidsrechter werd bedankt en kreeg een gezond pakket van
Valto . Romee ook bedankt voor het leideren van het team .

Valto D2 – Excelsior D2
Valto D2 moest het deze keer opnemen tegen Excelsior D2. Vorige week waren we al kampioen geworden
maar we wilden toch de ongeslagen reeks behouden. In het eerste kwart van de wedstrijd had de aanval
heel veel kansen, waarvan er uit eindelijk maar twee schoten erin. Allebei werden ze door Michel gescoord.
In het tweede kwart was wel duidelijk dat Excelsior er niet zoveel zin meer in had, toch werd er eentje via
een doorloop ingelegd. Ook Valto scoorde nog drie doelpunten. De ruststand was 5-1 in het voordeel van
Valto. In tweede helft waren beide teams er een beetje klaar mee, de hitte heeft hier ook een rol in gespeeld.
Valto maakte ook wat onnodige fouten die niet nodig waren waardoor Excelsior een paar vrije ballen kreeg
en ook nog een strafworp. Uiteindelijk wist Valto doelpunten te voorkomen en scoorden ze er nog vier.
Excelsior bleek er ook nog drie te kunnen maken maar uiteindelijk is de wedstrijd in 9-4 geëindigd in het
voordeel van Valto. We gaan nu op naar de zaal en hopelijk kunnen we het dan ook weer zo goed doen als
op het veld.

Valto D3
De wedstrijd begon goed. Al snel konden wij scoren. Dijkvogels deed ook lekker mee, maar toch kwamen wij
met 4-0 voor. Na de rust kwam Dijkvogels goed terug tot 4-2 en moesten we flink oppassen. Maar gelukkig
bleven wij scherp en werd het uiteindelijk 6-4. Vorige wedstrijd waren wij eigenlijk al kampioen, maar hebben
na afloop van deze wedstrijd ons kampioenschap gevierd met taart en ijs!
Groetjes Noortje
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DubbelZes D2 - Valto D5: 2-11
Tijd om als coaches ons ook eens te laten horen over Valto D5. Dit team is samengesteld uit 10 fantastische
kinderen die vanuit verschillende kanten binnen en buiten Valto bij elkaar zijn gekomen. Ryan en Michelle
waren vorig jaar al in de D5, de anderen zijn nieuw in de D5. Er zijn zelfs enkele kinderen die dit jaar voor
het eerst korfballen en het dan toch al zo goed doen!
De meeste wedstrijden heeft de D5 wat sterkere tegenstanders gehad en werden daarom verloren. Maar zo
nu en dan zijn wij gewoon de sterkere en maken we er een hele show van.

Zo ook de wedstrijd van deze zaterdag. We speelden bij DubbelZes in Den Haag. Gelukkig was er nog een
meedenkende ouder die zich herinnerde dat DubbelZes ook Oranje is. Dus op het laatste moment nog even
de witte shirtjes in de tas en toen konden we op pad.
Aangekomen mocht aanvoerder en jarige Bjorn de scheidsrechter een mooi kadootje geven in het kader van
de week van de scheidsrechter. En toen ging het los.

Valto D5 bleek niet te houden. Er werd goed verdedigd en prima aangevallen. En de ballen vlogen er nog in
ook. Zo konden we een fantastische uitslag neerzetten: 2-11. Tel daar bij op dat we weer een heerlijk
zonnetje hadden én dat er (zoals steeds) gezellig weer wat ouders meegingen, je kunt je indenken dat de
zaterdag heerlijk begon! Volgende week nog één wedstrijdje buiten en dan schakelen we langzaam over
naar het zaalseizoen. Tot ziens!
Bart en Thom

ONDO E2 - Valto E2 (vorige week)
Op 6 oktober jl. ging Valto E2 vol enthousiasme aan de wedstrijd tegen ONDO E2 beginnen. Zij hadden
immers nog wat goed te maken met onze vrienden uit ’s Gravenzande. Op 8 september jl. had Valto E2
namelijk de thuiswedstrijd verloren met 3-7. Valto had de beschikking over 2 invallers, Justin en Michel.
Deze invallers waren hard nodig, aangezien Mike afwezig was en Bas nog in de terugkomfase verkeerde na
zijn gebroken arm en hij dus nog geen hele wedstrijd kon spelen. Na een goede warming-up vertelden
Mandy en Romy de spelers weer de benodigde tips en tactieken. Valto E2 was er helemaal klaar voor en
stond op scherp.
De wedstrijd begon voor Valto goed, goed samenspel en het snel rondgaan van de bal leidde tot succes. De
eerste 10 minuten stond het 1-1, daarna wist Valto een voorsprong te behalen van maar liefst 3 punten, de
stand was in de rust 1-4 !! Echter ONDO liet zich absoluut niet in een hoek drukken en nam revanche en na
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30 minuten spelen was de stand 5-5. Het werd nu een bloedstollende wedstrijd ! In de laatste 10 minuten
ging de stand van 5-6 naar 6-6, vervolgens kwam ONDO op voorsprong met 7-6 ! Echter, Valto vocht in alle
hevigheid terug. Het was echt aan alle kanten van de lijnen van het veld een hele pittige wedstrijd en Valto
voelde dat ze dit kon gaan winnen en drukte door om deze wedstrijd met winst af te kunnen sluiten. Ook
Mandy en Romy lieten het kaas niet van hun brood eten en deden er alles aan om Valto E2 met de
verdiende 3 punten naar De Lier af te laten reizen. En dat lukte ! Yesss ! We wonnen met 7-8 tegen ONDO !!
Echt super goed gedaan ! Ook gaat er veel dank uit naar onze invallers Justin en Michel ! Heel sportief dat
jullie ondanks jullie eigen wedstrijd, die vlak daarna was gepland, wilden invallen ! Kijk, dat is nou nog eens
sportieve samenwerking met een hoofdletter ! Mandy en Romy ook hartelijk dank voor jullie sportieve
gedrevenheid en enthousiasme !
Groetjes van Bas en Ellen

Valto E2
Vandaag kregen we Olympia E1 op bezoek met de iets te fanatieke coach. Wij moesten Lieke in het veld
missen in verband met een gebroken arm, maar werden ondersteund door Lize en Sara. Het eerste deel
startte we met Anne, Stacey, Bas en Mike in het veld.
Het spel was heel anders dan aantal weken geleden bij Olympia thuis. Duidelijk was wel dat Valto voorruit is
gegaan in zijn spel (dank aan het goede werk van de trainsters!!). Helaas was het eerste punt wel voor
Olympia, maar voor de eerste rust waren er wel al drie mooi doel pogingen vanuit Valto, die er helaas niet in
gingen. Na de eerste rust was er eerst een goal door Stacey die werd afgefloten wegens verdediging, maar
al snel kwam de 1-1 ook gemaakt door Stacey en met die stand gingen we de rust in. Het derde deel kwam
Lize erin als vervanger voor Anne. Olympia maakte al snel de 1-2, een derde goal van Olympia werd
afgefloten door goede verdediging van Valto. Mike deed een poging te scoren, maar helaas. Bas pakte de
bal goed op en maakte de 2-2. In het laatste deel van de wedstrijd kwam Anne er weer in en werd Bas
gewisseld voor Sara. Olympia liep uit naar 2-4, vervolgens 3-4 en 3-5. Na een strafworp voor Olympia
vervolgens 3-6. Stacey maakte voor het affluiten nog de 4-6. Het was een mooie spannende laatste
wedstrijd van het buitenseizoen in een lekker zonnetje. Op naar de binnen wedstrijden.
Met vriendelijke groet,
Eelco Zwinkels

Valto F1 – Ondo F1
Een belangrijke dag vandaag voor de spelers van de F1. Het kampioenschap wordt vandaag gevierd, dat
sowieso, maar hoe mooi zou het zijn als we ook daadwerkelijk alleen bovenaan eindigen. Deze
thuiswedstrijd minimaal gelijk spelen was daarvoor nodig. Winst, nog mooier uiteraard. Aan het publiek lag
het niet, vaders, moeders, broertjes, zusjes, ooms, tantes, opa’s en oma’s ze waren er allemaal bij. Toch
bleek al snel dat het niet vanzelfsprekend was dat we dit wel even gingen fixen. In tegendeel, na een minuut
of 6 stonden we achter: 1-2. Tandje erbij dus. Met succes. Vanaf dit moment wist Valto uit te lopen naar 3
punten voorsprong en dat tot het einde van de wedstrijd vast te houden. Feest compleet. Met een mooi ‘We
are the champions’ op de achtergrond werden de strafworpen nog even genomen om vervolgens te genieten
van de heerlijke taart.
Groetjes Rosan
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Valto F2
De F2 speelde 13 oktober tegen de F1 van ODO. We waren met onze vaste spelers Laurens, Lotte, Vienne,
Lizzy en Rosanne. Ook deed Daily deze keer mee, waar we erg blij mee waren. ODO had alle wedstrijden
tot nu toe gewonnen, de F2 wilde daar graag verandering inbrengen. Helaas bleek dit team toch te sterk
voor ons. Ondanks mooie punten van Vienne en Rosanne, verloren we met 14-2. We eindigden de ochtend
toch feestelijk, omdat Lotte trakteerde voor haar 7e verjaardag! Op naar de zaalcompetitie, dan gaan we er
weer voor!
Groetjes,
Ada van Dijk

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

Oktoberfest
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Valto Feest
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Valto activiteiten
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