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Dubbel 
Wekker. Het is zondagmorgen, 7.30 uur. Het lijkt alsof ik nog maar 3 uur lig. En dat is eigenlijk ook zo. Hét 
feest van het jaar was weer geweldig en zelfs het opruimen was gezellig. Het is the day after. The week 
after. Nu tijd voor het zwembad. Nog een extra lesje voor het C-diploma van meneer en dan ligt de weg 
open voor korfbal. Net als bij het zwemmen twee jaar terug, begint alles weer van voren af aan. Bij de F-jes. 
Hij vindt het leuk. Ik vind het stiekem ook weer leuk. Het is mooi om de groei te zien van F naar E naar D, 
enzovoorts.  
Met prikkende ogen (ik ben ook geen twintig meer), denk ik nog even terug aan gisteren. Het gehele 
schuurfeestteam heeft de hal van hoofdsponsor Martin Stolze weer omgetoverd tot balzaal. Ik blijf er met 
verbazing naar kijken, maar ben toch niet zo verbaasd meer. Ieder jaar weer die topprestatie. De avond valt, 
het is fris, maar dat weerhoudt de feestvierders er niet van op de fiets te komen. Jong en oud, alles is 
welkom en het gaat prima samen.  
Tussenstanden druppelen binnen. Eindstanden ook. Valto 1 wint in Zeeland. Altijd lastig. Maar de punten 
gaan mee in de bus. En de bus zet koers naar De Lier, het feest mag gevierd worden. Valto 2 komt in de 
eerste helft ook voor te staan. Houdt dat ook lang vol, ondanks het gemis van enkele spelers. Maar 
halverwege de tweede helft slaat de score om en hoewel het verschil niet groter wordt dan twee punten, zit 
winst er niet meer in. Het scheelt maar één puntje. Helaas geen dubbel. Toch knap gedaan. Dan maar terug 
naar De Lier en even ergens anders aan denken. Ondanks de late start, nog even de laatste uurtjes 
meepakken. Toch nog even feest. En dan de reacties uit de zaal, ook het publiek was het eens, het was 
weer helemaal goud. 
Dat het leven niet louter uit lol en feest bestaat, bleek eerder deze week wel weer. Oud-voorzitter van 
sportvereniging SV De Lier, Frans Bentvelzen, is op veel te jonge leeftijd overleden. Frans is de opa van 
Sophie en Lizzy en was al een tijd ziek. Het was een niet te winnen strijd, zo bleek onlangs. Ik heb hem leren 
kennen als voorzitter en zijn betrokkenheid bij Walk the Tourmalet/Team Westland. Een voorbeeld voor 
velen, zo ook voor mij. Een gemis voor de wereld. We wensen de familie en naasten veel sterkte toe de 
komende tijd. 
Het leven is zo dubbel af en toe. Een goede raad klonk dan ook uit de speakers gisteren. Het favoriete 
nummer van de meneer, die inmiddels aan zijn zwemles is begonnen. Leef! van Hazes Jr. Hij kan het 
inmiddels mee zingen. Leef! Alsof het je laatste dag is. Leef! Ik hoop dat hij het nog lang blijft zingen. Ik wens 
iedereen het beste. Op naar een nieuwe week. 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Programma 1 dec  
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Opstellingen zaterdag 1 dec 
Valto 1 en 2: opstellingen in overleg 

 Valto 3, 15.15 uur thuis, aanwezig 14.30 uur 
Simon, Floris, Steven, Thomas en Ruben K 
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy 

 Valto 4, 19.40 uur uit, vertrek 18.30 uur 
Kees, Frank, Michiel C, Thijs D en Martijn D 
Laura, Kitty en Petra, Inge Dop en Myrte 

 Valto 5 = vrij 

 Valto 6, 15.25 uur thuis, aanwezig 14.45 uur 
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy, Nanne en Lysanne, res: Petra J 

 Valto 7, 14.15 uur thuis, aanwezig 13.45 uur 
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter 
Petra, Gerda, Nathalie, Rianca en Tessa B 

 Valto 8, 14.45 uur uit, vertrek 13.45 uur 
Martin, Michiel, Arie, Peter en Marco 
Jolanda, Marleen, Fiona, Leonie, res: Hellen  

 Valto 9, 16.35 uur thuis, aanwezig 16.00 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Frans, Michiel (2e helft) en Richard, res: Bart V (1e helft) 
Marleen, Chantal, Claudia, Lysanne V en Mandy B 
 
 

Ware clubheld – stem GJ 
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een 
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is 
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald! ��� 
 
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl  #clubheld 
 
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier! 
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Uitslagen 24 november 
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Nabeschouwingen 
 
Senioren 
VALTO 3 speelde uit tegen Nieuwerker 3. Een tegenstander die op het veld in de reserve overgangsklasse 
uitkomt en daar redelijk bovenin meedraait. Geen makkelijke tegenstander om mee te starten. In het begin 
kon het derde nog enigszins bijblijven, maar over het geheel was Nieuwerkerk een maat te groot en schoten 
ze een stuk zuiverder dan Valto. Dit resulteerde in een 32-17 nederlaag. A.s. zaterdag speelt het derde thuis 
tegen GKV 3, die haar eerste wedstrijd met 21-20 wist te winnen van DES 3. 
VALTO 4 speelde thuis tegen Avanti 4. Een pittige tegenstander, waar het vierde haar handen vol aan had. 
De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, en over het algemeen zat Avanti aan de goede kant van de score. Pas 
een paar minuten voor tijd wist Valto het tij te keren en kwam het met twee doelpunten voor. Buiten werd de 
overwinning al een paar keer in de laatste minuut uit handen gegeven en daar leek het ook nu weer op af te 
stevenen, maar gelukkig floot de scheidsrechter af bij een 16-15 eindstand. A.s. zaterdag speelt het vierde 
uit tegen OZC 2, die haar eerste wedstrijd met 18-20 van DES 5 wist te winnen.  
VALTO 5 speelde thuis tegen Avanti 5, een tegenstander waar het vierde vorige week in een oefenwedstrijd 
nog nipt (en onnodig) van verloor. Het vijfde had duidelijk minder moeite met deze tegenstander, en met 
name in de eerste helft kwam Avanti er nauwelijks aan te pas. Ruststand: 10-3. In de tweede helft deed 
Avanti nog wel wat terug en ging de wedstrijd meer gelijk op, maar het gat was te groot om het nog 
spannend te maken. Eindstand: 16-10. A.s. zaterdag is het vijfde vrij.  
VALTO 6 speelde uit tegen Paal Centraal 4. Een wedstrijd die gelijk op ging en waarin beide ploegen 
moeizaam tot scoren kwamen. Gelukkig wist het zesde de overwinning wel over de streep te trekken, want 
er werd met 8-9 gewonnen. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen DES 6, die afgelopen zaterdag nog 
niet in actie kwam.  
VALTO 7 speelde uit tegen Avanti 10. Ook hier een wedstrijd die gelijk op ging en waarin beide ploegen 
moeizaam tot scoren kwamen. De teller bleef voor beide ploegen op zes treffers steken, wat dus een 
gelijkspel betekende, 6-6. A.s. zaterdag speelt het zevende thuis tegen ONDO 7, die haar eerste wedstrijd 
nipt verloor, 14-15, van DES 7. 
VALTO 8 speelde uit tegen NIO 5. Het achtste kwam al snel achter, maar wist deze achterstand wel weer 
weg te werken, waarna de wedstrijd gelijk op ging. In de tweede helft kwam het achtste op voorsprong en 
het leek er op dat de overwinning binnen gesleept kon worden, toen deze voorsprong uitgebreid werd naar 
drie doelpunten. NIO toonde echter veerkracht en ging er op en er over, want vlak voor tijd kwamen zij op 
één doelpunt voorsprong. Gelukkig wist het achtste de gelijkmaker er nog in te gooien en eindigde de 
wedstrijd in 15-15. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen WION 6, die nog niet in actie kwam. 
VALTO 9 was vrij en moest dus nog een weekje extra wachten op de eerste echte officiële wedstrijd. A.s. 
zaterdag gaat het dan toch echt gebeuren, ze spelen dan thuis tegen Avanti 6, die afgelopen zaterdag 11-11 
gelijk speelde tegen KCC 7.  
		
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Avanti A1. De A1 keek al snel tegen een achterstand aan, maar knokte zich 
weer terug in de wedstrijd en wist zelfs een voorsprong te nemen van een paar doelpunten. Dit liet Avanti 
niet over haar kant gaan en ook zij wisten deze achterstand weer weg te werken, waarna de wedstrijd lange 
tijd gelijk op ging. Halverwege de tweede helft zorgde een mindere periode bij Valto er voor dat Avanti kon 
uitlopen van 12-12 naar 15-12 en dit wist Valto niet meer recht te trekken, er werd met 16-14 verloren. A.s. 
zaterdag speelt de A1 thuis tegen KVS A1, die haar eerste wedstrijd met 28-17 van Tempo A2 wist te 
winnen.  
VALTO A2 speelde thuis tegen Avanti A2. Een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij het constant stuivertje 
wisselen was, en waarin het beide ploegen maar niet lukte om afstand te nemen van de tegenstander. Een 
wedstrijd die niet echt een winnaar verdiende, dus was het terecht dat Valto in de laatste minuut de 
gelijkmaker maakte: 15-15. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen KVS A2, die haar eerste wedstrijd met 7-18 
wist te winnen van 7-18. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Twist A3. De A3 had een makkelijke middag, want ze was duidelijk de betere 
ploeg en kon er lekker op los scoren. Eindresultaat: 20-3. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Achilles A4, 
die haar eerste wedstrijd ook makkelijk wist te winnen, 7-15, van KVS A3. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Refleks B1. Op voorhand geen concurrent voor de bovenste plek, maar dan 
moet je dat verschil ook nog wel om kunnen zetten in een goed resultaat. Dit was de B1 wel toevertrouwd, 
want ook in de score was het verschil groot, de B1 wist met 23-12 te winnen. A.s. zaterdag speelt de B1 uit 
tegen ONDO B1, die zeker wel een concurrent is voor de bovenste plek, en die afgelopen zaterdag nog een 
weekje vrij was.  
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2, een ploeg die ze buiten ook al twee keer tegen kwam, en waar 
toen een keer van gewonnen werd (8-10) en een keer van verloren werd (7-8). Twee ploegen die op 
voorhand dus aan elkaar gewaagd waren. Dat bleek ook wel in de wedstrijd, want de score ging gelijk op, al 
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was het wel elke keer ONDO dat op voorsprong wist te komen. Tegen het eind van de wedstrijd lukte het 
niet meer op tijd om de achterstand weg te werken, waardoor er met 7-8 verloren werd. A.s. zaterdag speelt 
de B2 uit tegen Nieuwerkerk B2, die afgelopen zaterdag nog vrij was.  
VALTO B3 speelde uit tegen Achilles B2. Buiten werd er twee keer van deze ploeg gewonnen (6-5 en 6-14), 
dus het moest mogelijk zijn om de punten weer mee naar huis te nemen. Valto pakt het initiatief en wist uit te 
lopen naar een 2-5 voorsprong, deze werd echter weer uit handen gegeven, waardoor het met rust 5-5 
stond. De tweede helft verliep eigenlijk precies hetzelfde, want weer was het Valto die op voorsprong wist te 
komen, 6-9, maar ook dit keer wist Achilles dit weer in te halen en werd de overwinning enigszins onnodig uit 
handen gegeven. Eindstand: 9-9. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen KOAG B3, die haar eerste wedstrijd 
met 13-4 van ALO B2 wist te winnen.  
 
C-jeugd 
 
Valto C1 speelt in de zaal weer in de hoofdklasse maar komt daar veel andere teams tegen dan op het veld. 
Dat is fijn na een veldseizoen wat moeizaam verliep voor wat betreft wedstrijdpunten. Zo gingen zij zaterdag 
jl. op bezoek bij het onbekende Oranje Wit C1. Met nieuwe moed voor deze zaalcompetitie startte de C1 aan 
de wedstrijd. De korte samenvatting na de wedstrijd van de coaches was: het was gewoon goed! En dat 
bleek ook wel uit de uitslag. Er werd ruim gewonnen: 9-16. Lekker dat de eerste punten gelijk maar binnen 
zijn en fijn ook om eens op zo'n manier te kunnen winnen. Jullie waren gewoon duidelijk de beter ploeg. 
Zaterdag a.s. komt Nieuwerkerk C1 op bezoek. Ook een onbekend tegenstander. Zij verloren afgelopen 
zaterdag echter flink van een ons wel bekende tegenstander. Laten we hopen dat dit betekent dat winst hier 
ook echt mogelijk is. 
Valto C2 kreeg Maassluis C2 op bezoek. Ook hier was Valto duidelijk de sterkste ploeg binnen de lijnen. 
Maassluis werd in de eerste helft al weg gespeeld, ruststand 8-0. In de tweede helft verslapte de C2 iets 
waardoor Maassluis ook tot scoren kwam maar het werd nooit echt een wedstrijd. Er werd uiteindelijk 15-4 
gewonnen. Zaterdag a.s. spelen jullie uit bij Olympia C1 in Spijkenisse. Deze tegenstander kennen jullie al 
van het veld. Toen werd er twee keer gewonnen: 9-2 en 2-8 dus ook deze keer zullen de punten mee terug 
genomen moeten worden naar De Lier. 
Valto C3 speelde een erg wisselende wedstrijd tegen KCR C2. Aanvallend ging het goed maar verdedigend 
had de C3 moeite met de doorloop van bepaalde tegenstanders. Gelukkig werd de C3 uiteindelijk beloond 
met ballen die door de korf vielen waardoor er nipt gewonnen werd met 5-6. Zaterdag a.s. weer een 
uitwedstrijd en dan tegen Avanti C3. Deze tegenstander kennen we nog van het veld waar twee keer met 
slechts 1 doelpunt verschil werd gewonnen. 
Valto C4 was vrij. Zij starten de zaalcompetitie zaterdag a.s. met een thuiswedstrijd tegen Oranje Wit C4. 
 
D-jeugd 
 
Valto D1 was vrij dit weekend. Zij spelen zaterdag a.s hun eerste competitiewedstrijd thuis tegen KCR D1. 
Valto D2 ging op bezoek bij OZC D1. Valto heeft een wedstrijd lang gewerkt maar het was niet genoeg om 
van dit OZC te kunnen winnen. OZC speelde veel op de doorloop en de D2 wist dit er nog niet voldoende uit 
het spel te halen. Als het dan ook aanvallend allemaal net niet klopt wordt het een lastige wedstrijd. OZC 
hield met een 10-2 uitslag de punten in Rotterdam. Komende zaterdag komt ODO D1 op bezoek. 
Valto D3 was vrij. Komende zaterdag is Avanti D4 de eerste tegenstander van deze zaalcompetitie. 
Valto D4 speelde vandaag tegen Achilles D3 en hield met een 7-2 uitslag de punten in De Lier. Met deze 
uitslag lijkt het een makkelijke overwinning maar 5 minuten voor tijd was de voorsprong pas 2 doelpunten bij 
een 4-2 voorsprong. De D4 speelde een moeizame 1e helft waarin de focus niet goed genoeg was. Pas in 
de tweede helft werd er goed gekorfbald en beloonde de D4 zich in de laatste 5 minuten nog met een paar 
mooie doelpunten. De komende twee zaterdagen is de D4 vrij.  
Valto D5 kreeg Die Haghe D3 op bezoek. Hoewel de D5 leuk spel liet zien, was Die Haghe een paar maten 
groter. Er werd met 3-10 verloren. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Nieuwerkerk D4 die hun 
eerste wedstrijd ruim wisten te winnen. 
 
E & F jeugd 
 
Bij de E en de F-teams was het voor veel teams een vrij weekend. Alleen de E7, F1 en F3 hadden een 
wedstrijd op het programma staan. 
VALTO E7 nam het op tegen Maassluis E6. Zij hadden een groot deel van de wedstrijd moeite om mee te 
komen met Maassluis. Zeker de doorlopen die Maassluis probeerde, waren voor de E7 lastig te verdedigen. 
In het laatste kwart kwam de E7 nog wel iets terug, maar met 17-5 was Maassluis de duidelijk winnaar. 
Volgende week kans om dit verlies weer te vergeten; een thuiswedstrijd tegen Meervogels E4 staat dan op 
het programma. 
VALTO F1 had in de zaal het kampioenschap gepakt, dus zij mogen zich nu in de zaal op een hoger niveau 
bewijzen. En dat lukte deze zaterdag ook direct. Tegen Fortuna F1 werd en gewonnen met 15-13. Na een 
snelle 3-0 voorsprong, kon Fortuna eigenlijk alleen meekomen met een superspeler. Zonder de superspeler 
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pakte de F1 telkens weer 3 doelpunten voorsprong. Heel goed fel uitgespeeld en terecht gewonnen. De 
volgende wedstrijd is pas over twee weken, uit bij KCR F1. 
VALTO F3 kwam net tekort tegen Excelsior. Vooral verdedigend liet de F3 af en toe wat steekjes vallen, 
terwijl het aanvallend juist een stuk beter ging. Dankzij de superspeler kon de F3 uiteindelijk terugkomen en 
bijblijven, maar de punten gingen naar Excelsior na een 9-7 overwinning. Pas op 15 december mag de F3 
weer een wedstrijdje spelen, dan uit tegen ONDO F3. 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Welkom in de zaal! 
 
Valto 1 en 2 wonnen vorige week allebei van hun gasten uit 
Amstelveen en dat betekende een scherp begin voor de 
zaalcompetitie die dit weekend zou starten.  
Valto 1 mocht dit weekend met het team en aanhang met de bus 
afreizen richting Zeeland waar ONDO uit Middelburg de 
tegenstander vormde. Wedstrijden tussen ONDO en Valto 
beloven veel spektakel en alhoewel dat vaak ook fysiek spel met 
zich meebrengt was dat deze wedstrijd duidelijk minder. Valto is 
bijna de gehele wedstrijd aan de leiding geweest en was deze zaterdag simpel beter dan ONDO! Een goed 
begin van het seizoen met een 21-24 winst.  
Valto 2 mocht nog later beginnen (om 21:00) tegen TOP Sassenheim. De eerste wedstrijd in de ROK en dan 
tegen een tegenstander van formaat, dat is niet niks. In Sassenheim is het heel lang stuivertje wisselen 
geweest, een van de twee ploegen was niet beduidend beter! Uiteindelijk bleek de gastheer nét sterker dan 
de Lierenaren: 25-24. Ondanks verlies alsnog een goed begin en een mooie basis om op terug te kijken.  
Valto A1 heeft het op het veld erg lastig gehad maar is na een half seizoen aardig aan elkaar gewend. Met 
frisse moed de zaal in was wat het team van trainers Luuk & Nikki nodig hadden. Avanti A1 vormde vandaag 
de tegenstander in Pijnacker. In een wedstrijd waarin van beide kanten niet veel gescoord werd was het 
uiteindelijk Avanti wat het beste percentage op het veld legde. Zij wonnen de wedstrijd met 16-14.  
 
Spelen in het veld, maar niet daarbuiten 
Met de komst naar de zaal betekent het ook dat we weer kunnen genieten van sneller korfbal. Het beste spel 
zou daarom ook in het veld moeten gebeuren, maar daarbuiten spelen: liever niet. We willen al onze leden 
eraan herinneren dat spelen met ballen (gooien, voetballen, e.d.) echt niet gewenst is als er een wedstrijd 
wordt gespeeld. Het is vaak gewoon ronduit gevaarlijk!  
 
Ook krijgen we, nog steeds, vragen en opmerkingen van de beheerders van onze hal waarom het toch 
telkens een rotzooi is in de opberghokken, waar materialen staan van allerlei verenigingen?  
Het zou zomaar kunnen dat ook onze leden (of kinderen van) in deze hokken spelen en naast dat het daar 
een rotzooi creëert kan het ook gevaarlijk zijn. Zie je dus op zaterdagen kinderen in de materiaalhokken 
verdwijnen? Vraag of ze hieruit gaan en zorg dat voor zover mogelijk de hokken zijn afgesloten. Dan kunnen 
we allemaal genieten van een veilig en plezierig korfbalseizoen in de hal!  
 
Afstandbediening hal 1 en hal 2 
Spelen jullie als team in 1 van de twee hallen en is jullie ploeg als eerste aan de beurt? Zorg dan dat je de 
afstandbediening van het scorebord ophaalt! Aan de bar in de hal kunnen ze je verder helpen.  
 
Namens de TC,  

Bart Versteegen 

Ware clubheld – stem GJ 
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een 
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is 
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald! ��� 
 
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl  #clubheld 
 
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier! 



De Bijblijver, 26 november 2018 8 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Afgelopen zaterdag was er op Valto 4 en Valto 5 niet ingetekend. En dus moesten 
onze eigen scheidsen opgetrommeld worden. 
Gelukkig staan dan Max voor Valto 4 en Pierre voor Valto 5 paraat. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
 
Jan heeft gefloten bij DES. De wedstrijd DES 1 – Telstar 1. Jan meldt: “Ging prima. Leuke wedstrijd 24-18”  
 
Cock mocht naar Maassluis afgelopen zaterdag. 
Cock meldt: Gisteren Maassluis 3 tegen IJsselvogels 3 gefloten. De wedstrijd was sportief, echter het 
niveauverschil was te groot. Maassluis kwam duidelijk te kort in deze wedstrijd, welke eindigde in 16-28. 
 
Van de wedstrijdsport is de korfballeague alweer toe aan ronde 3.  
Rick en Alex hadden alweer het 3e korfbal league duel op een rij. Dit keer was het KCC tegen KZ. 
Rick meldt:  
“Afgelopen zaterdag floten Alex en ik de wedstrijd in de derde ronde van de Cashback World Korfbal League 
tussen KCC/So natural en KZ/Thermo4U. De wedstrijd kwam eigenlijk niet echt los. KCC ging de rust in met 
een voorsprong van 13-11, maar uiteindelijk wist KZ nog een soort van eenvoudig te winnen met 21-27. 
 
De wedstrijd is terug te zien via: https://youtu.be/WQt4K5u1U0A”  
 
Al onze scheidsrechters worden weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Onze scheidsrechters hoeven in ieder geval niet ver te reizen voor hun wedstrijden. 
 
17:45 HKV / Ons Eibernest 2 ODIK 2 Jan Korteland  
17:50 ODO 2 WION 2 Thijs Dijkstra  
18:40 Dijkvogels 1 TOGO 1 Cock Matthijsse  
 
 
Rick en Alex 
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 
 

Ware clubheld – stem GJ 
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een 
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is 
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald! ��� 
 
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl  #clubheld 
 
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier! 
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Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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Afgelopen voorjaar werden wij door de bond geïnformeerd dat Valto de komende twee jaar gastheer wordt 
van het NK Veldkorfbal. De eerste editie staat op 22 juni 2019 gepland. De komende maanden zullen jullie 
regelmatig iets horen over dit evenement. We willen jullie via de Bijblijver bijpraten wat onze plannen en 
ideeën zijn en natuurlijk ook jullie hulp vragen. Want dat er veel handjes nodig zijn om dit evenement te laten 
slagen, hebben wij afgelopen editie bij DVO in Bennekom wel gezien! 
Op maandag 8 oktober hebben wij met de projectgroep in de Villa de aftrap gehad. Jan Jaap en Marleen 
hebben met de andere aanwezigen hun ervaringen gedeeld van het NK 2018 bij DVO. Ook zijn de doelen 
van dit NK vanuit het KNKV en vanuit Valto op tafel gekomen en de randvoorwaarden zoals deze er nu 
liggen doorgenomen. Na deze stormvloed aan informatie was het de beurt aan de groep om hun eerste 
ideeën te spuien. Het leuke aan groepsdynamiek is dat dan van het ene idee vanzelf het volgende idee op 
komt borrelen. Sommige ideeën zullen niet haalbaar zijn, andere wel, maar dat zal de komende weken 
uitgezocht gaan worden door de diverse projectgroepleden. 
Uit wie bestaat deze projectgroep dan precies? Jan Jaap Elenbaas (marketing), Jan Korteland & Bart van 
Muijen (horeca), Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligers), Rick Voskamp (live-stream), Sandra & 
Marcel Kortekaas (financien), Gertjan Stolk en Mark van Geest (inrichting terrein), Vera vd Eijk en Romy vd 
Berg (site-events), Hans Ridder (sponsorcommissie) en Marleen Slaman (projectleider). Thijs Dijkstra zal 
volgende vergadering ook aanhaken bij deze groep. Een hele lijst, maar vele handen maken licht werk! 
Voor diverse van deze onderdelen zal ook weer een subgroepje gemaakt worden om de taken nog wat meer 
te verdelen. Denk je nu: wat leuk, ik wil ook mijn bijdrage leveren?! Meld je gerust bij iemand van de 
projectgroep. We kunnen zeker mensen gebruiken. In de voorbereiding maar ook op de dag zelf. Hetzelfde 
geldt voor ideeën. Heb je een geweldig idee of gewoon een kleine tip: schiet 1 van ons aan! 
Op woensdag 28 november komt de projectgroep voor de tweede keer bij elkaar. 

TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een aantal wedstrijden 
van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen 
dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes. 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1 en Valto 2 intenser wordt en de 
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1. 
 
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto 1of 2, tijdens de training voorafgaand 
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. 
Tijdens de wedstrijd van Valto 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het 
team van de week met elkaar zitten om Valto 1 of 2 aan te moedigen. 
 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan 
gebruikt worden om Valto 1 of 2  aan te moedigen. 

In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens 
elke thuiswedstrijd van Valto 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te 
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de 
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt 
worden. 
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen. 

Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je Valto tenue, zodat iedereen hetzelfde gekleed 
is!  Aan de  coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 
 
DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK  
01-12-2018 18.30 VALTO 1 – RAPID 1 D1 Laurens Verbaan 
15-12-2018 18.30 VALTO 1 – ZKV 1 E1.+ E3 Maaike Ridder 
15-12-2019 16.50 VALTO 2 – TEMPO 2 E7 + E2 Pieter v. Muyven 
19-01-2019 18.10 VALTO 1 – RODA 1 D2 Nikki v. Spronsen 
02-02-2019 18.30 VALTO 1 – ONDO 1 (M) F2 + E4 Naomi / Zane 
16-02-2019 18.25 VALTO 1 – TILBURG 1 D3 Thom Voskamp 
16-02-2019 16.40 VALTO 2 – SDO 2 D4 Ruben Hoogerbrugge 
16-03-2019 18.30 VALTO 1 – EXCELSIOR 1  E5 + E6 Frank de Rijcke 
16-03-2019 16.45 VALTO 2 – EXCELSIOR 2 F1 + F3 Mandy en Thijs 
30-03-2019 18.30 VALTO 1 -  TEN DONCK 1  D5 Mees Koole 
30-03-2019 16.50 VALOT 2 – TOP (A) 2 KANGOEROES Lisanne/Lisanne/Lotte 
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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  

Valto organiseert NK veldkorfbal! 
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Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels 
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal 
om te vragen wat het precies inhoud) 

Even voorstellen! Team van de week Valto D1 

 
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
Bij de dames hebben we: Finne Jill, Jonne, Luna en Isa  
En bij de heren: Frenk, Jorn, Kees en Sven 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Sheila en Thomas 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Dit team kan heel goed samen spelen en hard werken om uiteindelijk te scoren.  
 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
De D1 heeft nog wel is moeite met het gooien en vangen van ballen. 
 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Het aankomende sinterklaasfeest, wat uiteraard erg gezellig wordt, de eerste oefenwedstrijd in de zaal 
waarin duidelijk werd hoe we gegroeid zijn als team. Op het veld een paar goede wedstrijden gespeeld maar 
helaas 2de geworden. 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
KCR D1, en we gaan natuurlijk voor de overwinning 
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
 Sheila uit de A1, en Thomas uit V3 omdat ze ontzettend goed zijn!  
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Het oplopen met een van de sterspelers uit Valto1! 
 
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 / of Valto 2 zaterdag? 
Valto gaat natuurlijk winnen, met 24-19 
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Wat zou het team willen leren van Laurens die langs komt op de training?  
We willen nog beter worden in voorverdedigen. 

Save the date 

 



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO pakt dik verdiende punten in Zeeland.  

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de veldcompetitie zijn we nu dan weer los voor de zaalcompetitie. Voor VALTO 1 betekent dit een 
niveautje lager dan op het veld, maar gezien de poule indeling wordt het weer een zaalseizoen met genoeg 
gelijkwaardige tegenstanders. VALTO 2 doet het in de zaal een stapje hoger dankzij het, toch wel een beetje 
onverwacht, behaalde kampioenschap. Zij starten het zaalseizoen echter wel zonder Bart, want hij is aan het 
keurkorps van Eric toegevoegd. Of het door het klasse verschil komt of omdat de bond gewoon willekeurig 
heeft ingedeeld weet ik niet, maar feit is wel dat slecht bij één tegenstander de teams aan elkaar gekoppeld 
zijn. Hierdoor zal VALTO 2 nogal eens gelangrijke spelers moeten missen bij uitwedstrijden, omdat deze bij 
het vlaggenschip op de bank moeten zitten. Dit was zaterdag gelijk het geval. Ron, Romeé en Lisanne B. 
zouden hun eigen wedstrijd niet mee maken omdat zij in de bus naar Zeeland zaten. VALTO 1 mocht 
aantreden in Middelburg tegen een oude bekende van de veldcompetitie twee seizoenen geleden. ONDO 
(M) 1 was toen de tegenstander in de beslissingswedstrijd voor een plaatsje in de overgangsklasse. VALTO 
wist deze wedstrijd toen in de slotfase naar zich toe te trekken en bleef ONDO (M) 1e klasser. Zij doen het 
hier echter zeer verdienstelijk, want ook vorig seizoen deden zij tot het eind mee voor het kampioenschap op 
het veld en ook in de zaal deden zij mee voor de bovenste plaatsen. Met maar één puntje verschil moesten 
zij het kampioenschap op het veld en in de zaal aan Futura laten. Op het veld gaan zij nu stevig aan kop met 
15 punten en vijf punten los van de nummer twee KCR. Dit beloofde dus een spannende wedstrijd te gaan 
worden tussen twee oude bekende. ONDO (M) dit seizoen met een nieuwe trainer en een enkele wijziging in 
het team, maar de meeste gezichten kwamen nog wel bekend voor. Wij ook met een nieuwe trainer en vier 
andere spelers ten opzichte van twee jaar geleden, waardoor we toch voor een verrassingen zouden moeten 
kunnen zorgen. Voor de wedstrijd nog even flink de benen los maken om de lange busreis uit het lijf te 
krijgen, voordat scheidsrechter Van Heijningen de wedstrijd zou starten. Na het voorstellen van de spelers 
was het dan zover en duurde het bijna vier minuten voor de thuisploeg de score zou openen. Nog in 
dezelfde minuut werd ook de 2-0 gemaakt en mocht VALTO in de achtervolging. Mees schoot voor VALTO 
de nul van het bord, maar we bleven nog even tegen een achterstand aan kijken. Bij 3-3 kwamen we weer 
langszij door doelpunten van Bart en Frank, maar ONDO bleef nog even aan de goede kant van de score. 
Met om en om scoren waren de ploegen na tien minuten nog steeds in evenwicht bij 6-6, maar toen 
schakelde VALTO even een tandje bij. Na de gelijkmaker van Maaike, die vanavond lekker op dreef was, 
schoten Frank en Mees ons naar een 6-9 voorsprong. ONDO (M) wist echter via een van de dames de 
aansluiting te houden. Het verschil schommelde steeds tussen de 2 á 3 doelpunten, totdat er in de laatste 
twee minuten geen bal meer raak werd geschoten door ons. Mede door communicatiefouten en domme 
plaats fouten werden aanvallen weggegeven. Hier profiteerde de thuisclub optimaal van en wist voor de rust 
het gat weer te dichten en gingen we bij 12-12 richting kleedkamers.  
Hoewel VALTO het grootste deel van de 1e helft op voorsprong stond, was het nog lang niet zeker of de 
punten ook echt mee naar De Lier genomen konden worden. Met de 36 doelpunten van vorige week tegen 
KVA in het achterhoofd, ging het scoren vandaag tot de rust toch een stuk moeizamer. Het verschil werd 
vorige week echter ook pas in de tweede helft gemaakt dus vol goede moed ging het tien koppige Lierse 
publiek achter de ploeg staan. Of dit ook in het veld gehoord is weet ik niet, want de thuisploeg had zeker 
het tienvoudige aantal supporters op de banken. Zij roerde zich goed wat ervoor zorgde dat ONDO (M) bleef 
strijden voor de punten. VALTO kwam scherp uit de kleedkamer en wist via Frank en Bart binnen twee 
minuten weer een gaatje te slaan. De thuisploeg bleef echter aan het touwtje en toen VALTO na de 13-15 
even weer een slechte fase doormaakte, wist ONDO het gaatje weer te dichten bij 15-15. Bij de 16-16 
tussenstand besloot Eric het met Thom op de plaats van Frank te gaan proberen in de aanval. Dit had wel 
resultaat, hoewel anders dan gedacht. Er werd door ONDO tweemaal aan de noodrem getrokken bij 
doorbraken, waar de heer Van Heijningen niet anders kon doen dan strafworpen toe kennen. Deze werden 
door Thom koelbloedig afgerond. Het andere vak bleef ongewijzigd en wist met treffers van Laurens en 
Mees het verschil te vergroten naar 16-20. Dit was echter pas halverwege de 2e helft, dus nog een lange 
weg te gaan. Het Zeeuwse publiek werd steeds luider en dat gaf hun ploeg duidelijk een impuls. ONDO 
coach Van den Broeke wisselde er intussen lustig op los in de hoop het tij te keren. Dit zou uiteindelijk ook 
nog lukken, want langzaam maar zeker kroop ONDO dichterbij en stond het Zeeuwse publiek intussen op de 
banken toen vier minuten voor tijd de gelijkmaker binnen viel bij 21-21. We gingen dus een bloedstollende 
slotfase tegemoet en was het afwachten wie er weer een gaatje zou weten te slaan. VALTO had na de 
tiende minuut niet meer achter gestaan, dus had eigenlijk de meest aanspraak op de punten. Hiervoor 
moesten zij nu echter nog minder dan vier minuten vol voor aan de bak. Mees wist ons weer op voorsprong 
te zetten, maar ONDO gooide alles in de strijd om de gelijkmaker te scoren. Maar wij hebben Bart en hij was 
in Zeeland weer heer en meester onder de korf. De Zeeuwse aanval werd dus afgeslagen en kon VALTO op 
zoek naar de volgende treffer. Met een rustig opgezette aanval zou de schotklok optimaal benut worden en 
de aanval zo lang mogelijk laten duren. Dan moet je natuurlijk wel op tijd de korf weten te raken en dat 
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dreigde even mis te gaan. Er waren al enkele schoten gelost zonder de korf te raken toen er nog drie 
seconden op de klok stonden. Maaike besloot een alles of niets schot te lossen, wat het verlossende schot 
bleek te worden. Met 21-23 op het scorebord en nog slechts 55 seconden op de klok leek ons de 
overwinning niet meer te kunnen ontglippen. De haastig opgezette aanval van ONDO eindigde weer in de 
handen van VALTO, waarna Zané in de volgende aanval de wedstrijd definitief in het slot gooide door de 
eindstand op 21-24 te zetten. Een dik verdiende overwinning voor ons vlaggenschip, wat hiermee de eerste 
hindernis heeft genomen. Na een snelle douche werd de lange busrit naar het VALTO schuurfeest 
aangevangen en konden de kurken van de fles.  
Volgende week spelen de VALTO selectie teams thuis en hopen we weer op volle tribunes in de Vreeloohal. 
Het was geweldig dat er tien supporters de moeite hadden genomen om mee, dan wel achter ons aan te 
reizen, waarvoor dank namens de spelers.  
Het is natuurlijk veel leuker om door een volle tribune aangemoedigd te worden.  
Graag tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen.  
 
V9 on tour! 
 
Ondo 5 - Valto 9 
 
Vorige week zaterdag mochten mijn teamgenoten voor de tweede wedstrijd aantreden tegen ONDO in 's 
Gravenzande. De Westlandhal zou het strijdtoneel worden. U leest het goed. Mijn teamgenoten: ik kon er 
helaas niet bij zijn en moest verstek laten gaan. Deze week, na wat informatie te hebben ingewonnen, ben ik 
zelf de balpen weer ingeklommen.  
 
Zo kwam het dat zij vorige week zaterdag op ALL-DAY VALTO zelf uit moesten spelen, het team van de 
voorzitter. Jammer genoeg speelden ze dus niet thuis maar in het koele en kille 's-Gravenzande, daar waar 
de roots van Marleen liggen. Eenmaal aangekomen voelde zij zich direct thuis. Ze snoof de zaalgeur op en 
zei: "Dit wordt weer een mooie overwinning!'.  
De voorzitter deelde de nieuwe shirtjes uit, ieder kreeg ook een broek of rok en daarbovenop een inloop 
shirt. Geheel voorzien van sponsor en wel. Gelukkig missen we een speler, we hebben namelijk te weinig 
mannen shirts, aldus zei de voorzitter. Waarop Marleen en Claudia inkopten: “Ach,dan doet die toch gewoon 
een dames shirt aan!” 
Na het omkleden en bekende inschieten gaf de scheidsrechter aan dat de wedstrijd kon gaan beginnen 
middels het fluitsignaal. De eerste helft spatte de energie ervan af! Sjors was deze helft niet te houden en 
scoorde 6 maal! De rest van het team deed ook een duit in het zakje wat met rust tot 12 treffers leidde! Een 
betere start dan vorige week (4-2 voor met rust). Maar de verdediging was iets minder scherp (nog steeds 
erg goed) getuige de 6 tegen goals met rust. In de rust gaf de vedette (Sjors) aan dat ze de tweede helft zo 
moesten doorzetten. Het begin was voortvarend met een wonderschone aanval over alle schijven en een 
ware one-hander van de voorzitter waardoor er een 6-13 voorsprong op het bord verscheen. Vervolgens via 
een flitsende Groen combinatie (Richard en Claudia vonden elkaar blindelings) werd Chantal vrijgezet en 
kon zo de 8-14 aantekenen. Toen stokte plots de teller aan Valto zijde. ONDO begon tactisch te wisselen en 
kwam terug tot 13-14. Via Erik en Frans (de lange mannen) konden Dita en Marleen herhalen waarmee zij 
gelukkig een puntje voor Valto konden maken 13-15! Even wat lucht, maar daar was alweer ONDO met de 
14-15. Laatste minuut brak aan, de spanning voelbaar, de ene ploeg wilde niet verliezen de ander wilde niet 
gelijk spelen! De vedette riep:"HOU DIE BAL DAAR!!". Deels werd er geluisterd, de bal ging rond, in het 
achterste hoekje kwam Richard vrij, geen idee waarom hij het deed, maar hij schoot vanuit een onmogelijke 
hoek richting de korf. PLOF, erin, goal! de bevrijdende treffer en opnieuw een winst voor V9! Wij zijn goed op 
weg naar wedstrijdvorm, de tegenstanders zijn taai, maar we hebben weerbaarheid getoond en de wedstrijd 
binnengesleept. 
 
Na de wedstrijd als een speer terug naar Valto, alwaar de all-day nog bezig was. Waarom als een speer? 
Ons topmodel Boekie moest ons nieuwe shirt tonen aan de club; niet alleen, maar uit elk team een 
afgevaardigde. Wat een verschrikkelijk mooi plaatje leverde dat op! 
Na deze fantastische dag en overwinning ging het geroezemoes in de club dat V9 wel erg lekker bezig zijn! 
Willen die misschien links en rechts gaan invallen? Zo komt het dat wij on tour gaan!  
Het eerste uitstapje is van de vedette naar zijn ouwe teampie! Valto 8 (de brontosaurussen) wilden Sjors 
graag lenen voor een uit wedstrijdje en gelukkig wilde Sjors zelf erg graag meedoen! Dankzij zijn inbreng 
speelde Valto 8 gelijk en zoals een echte vedette betaamd pikte hij weer een aantal goals mee. 
Marleen is back en hoe! Valto 3 zocht nog een dame en die werd gevonden in de persoon van Marleen. Zij 
versterkte het derde tegen een zware tegenstander. Op het veld spelen die namelijk reserve 
overgangsklasse. Ondanks 25 minuten en goed spel kon een overwinning net niet uit vuur gesleept worden. 
De tegenstander was iets beter op schot wat een geflatteerde uitslag van 32-17 opleverde. 
Zijn we dan klaar met spelers uitlenen? Tuurlijk niet! Marja stond klaar voor Valto 6! Het team van de zusjes 
Boeters die ons hadden geholpen in de eerste wedstrijd. Uit verhalen begreep ik dat het een zware wedstrijd 
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was met veel strijd. Marja speelde het laatste kwartier mee en sleepte met Valto 6 een mooie 8-9 
overwinning uit het vuur! 
Als laatste mocht ik op het bankie bij Valto 4. Spannende pot, hoop doelpunten, mooie doelpunten, 
tegenstanders die op onze huid zaten. Maar zoals Rob zei:"Vorig jaar zaten we elke keer in de rust met onze 
tong op de grond en wonnen we de tweede helft gewoon, dus dit jaar weer, let maar op!" En zo geschiedde 
het, via een scherp schietende Haas (meneer van Staalduine) en goed invallende Esther trok het vierde de 
overwinning naar zich toe! Erg spannend want in de laatse minuut met 1 doelpunt voor kregen we bijna de 
gelijkmaker om de oren. 16-15 winst! O ja, ik heb ook nog een paar minuten meegedaan. 
Is deze tour dan voorbij? Nee zeker niet, wij hadden ons teamuitje op Leemidden, het feest van Valto! Erg 
gezellig en geslaagd! We kunnen niet wachten op onze eerste echte competitiewedstrijd en hopen jullie allen 
te mogen begroeten aanstaande zaterdag in Vreeloo! 
 
Met sportieve groet! 
Uw rapporteur van V9 
 
Valto B1 
VALTO B1 speelde thuis de eerste wedstrijd van de competitie tegen Refleks B1. De afgelopen weken 
hebben we een paar oefenwedstrijden gespeeld, dus we waren al wel aan de zaal gewend. We begonnen 
de wedstrijd fel. We liepen dan ook het eerste minuten gelijk op. Hierna begonnen wij wat meer uit te lopen 
en was de stand in de rust 10-4. Na de rust gingen we er weer lekker tegenaan en liepen we nog verder uit. 
Refleks kwam de laatste 10 minuten wel meer terug, waardoor aan het eind veel doelpunten om en om 
gescoord werden. Alsnog gewonnen met een ruime overwinning van 23-12. Volgende week spelen we tegen 
ONDO B1, dit zal ook zeker een spannende wedstrijd worden. 
 
Valto B2 - Ondo B2 
Valto B2 speelde vandaag tegen Ondo B2. Op het veld hadden we hier al 2x tegen gespeeld. Een keer nipt 
verloren en een keer nipt gewonnen. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. Ilse en Emma 
speelden niet mee omdat ze nog geblesseerd zijn en ook Jordi was nog niet helemaal fit. Gelukkig wilden 
SanneP en Stan op de bank zitten, bedankt hiervoor! 
Beide ploegen begonnen sterk aan de wedstrijd. Valto creëerde heel veel kansen maar ze wilden niet vallen. 
Zo kwamen we 0-2 achter. Na de vakwissel scoorden Laura en Jolijn snel achter elkaar een afstandsschot 
en kwamen we weer gelijk: 2-2. Eigenlijk ging het de hele wedstrijd gelijk op. Ondo kwam soms met 2 punten 
voor maar we kwamen steeds sterk weer terug. Het was hierdoor een hele spannende wedstrijd met veel 
kansen aan de kant van Valto die er helaas niet in wilden vallen. Het commentaar van coach Mark was in de 
rust dan ook: het is een goede wedstrijd maar de bal moet door dat ronde gele ding heen. Uiteindelijk heeft 
Valto met 7-8 verloren. Jammer, maar de volgende keer pakken we ze! Hopelijk dan met een compleet en fit 
team! 
 
Groetjes, 
Valto B2 
 
 
Valto B3 
We zijn vandaag naar Den Haag geweest om tegen Achilles B2 te spelen. Het was een spannende 
wedstrijd, in het begin stonden we voor, door de goals van Jordan, Jytte en Fabian 3x, maar toen maakte 
Achilles voor de rust nog net 5-5. 
Na de rust ging het in het begin nog erg goed. We stonden 7-9 voor door de goals van Marit, Fabian, Jytte 
en Stan, helaas konden we deze voorsprong niet behouden en scoorde Achilles in de laatste 5 minuten nog 
2 keer  waardoor het helaas eindigde in een gelijkspel van 9-9. 
  
Groetjes Tim van Dijk 
 
Valto D2- OZC D1 
Vandaag was de eerste wedstrijd van het zaalseizoen. We speelden in Rotterdam tegen OZC D1. 
Na de eerste minuten spelen hadden we al snel door dat dit een erg sterke tegenstander was ! En een hele 
strenge scheidsrechter. OZC speelde met een hoog tempo en heel goed. Het was zo 1-0 en 2-0.  Valto D2 
leek even geschrokken en de aanval knokte voor een punt. Lucas bracht de stand op 2-1. Maar OZC 
reageerde direct met 3-1. 
Toen er gewisseld werd van vak , kon Diewertje het 2e punt voor Valto maken. 
Helaas is het bij 2 doelpunten voor Valto gebleven en heeft OZC de stand op 10-2 gebracht. 
Valto heeft het zwaar gehad met wel 4 strafworpen tegen. De moed en energie om voor de overwinning te 
spelen , werd in de wedstrijd steeds minder. 
Dat gaan we volgende week beter doen !! 
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Van Michel en Willemieke 
 
Valto D4 – Achilles D3 
	De wedstrijd begon rustig en na 15 minuten scoorde Joëlle het eerste doelpunt.	
Ben scoorde het 2e doelpunt. 
Het was tot nu toe nog geen super spannende wedstrijd maar wel erg leuk om naar te kijken  
en natuurlijk de 2-0 voorsprong � 
  
Rust 
  
Na de rust kwam er na een aantal minuten een tegendoelpunt en werd het 2-1. 
De wedstrijd werd steeds leuker om naar te kijken, meer actie en spanning. 
Roos scoorde de 3-1 direct na het doelpunt van Achilles….de spanning liep steeds meer op � 
Toen scoorde onze invalster Jonne de 4-1 
Daarna viel er weer een tegendoelpunt en werd het 4-2 
De acties waren leuk, ze speelde goed naar elkaar over en boden zich goed aan. 
Er waren veel pogingen aan beide kanten maar ze wilde er maar niet in. 
Toen kwam de 5-2 en die werd weer gescoord door Joëlle. 
Toen er nog maar 1,5 minuut te gaan was scoorde Nikki de 6-2 
En in de allerlaatste minuut maakte ze er ook nog een 7-2 van. 
  
Al met al een erg leuke wedstrijd met een heerlijke overwinning !! 
Gefeliciteerd D4 en bedankt Jonne � 
		
Groetjes	:	Kitty	&	Gwen	Bos	
 

Te koop: Asics zaalschoenen maat 39 

 
 
Interesse? Bel/app 06-21652243 
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Valto activiteiten 

 




