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Samenvattingen 
 
Zondagavond laat. Te laat. Voor mijn stukje. En dan ook nog schrijven zonder opslaan. 
Accu leeg en weg is de tekst. Mijn accu is ook leeg, dus het wordt een korte samenvatting. 
 
Met daarin het verlies van de twee ploegen die hoog op mijn favorietenlijstje staan. Na een 
goede voorbereiding hebben zowel Valto 9 als D1 verloren in de eerste echte  
competitiewedstrijd. In het eindsignaal van mijn eigen wedstrijd hoorde we een 
oorverdovend gejuich vanuit de andere hal. Daar bleek Valto 2 het eerste punt te hebben 
binnengehaald met een gelijkspel in de laatste tellen van de wedstrijd. Daarna Valto 1 dat 
de goede overwinning vorige week voortzette met een monsterzege. Toch een lekker 
gevoel de rest van het weekend ingaan. 
 
In dat weekend nog even de samenvattingen van de Korfballeaguewedstrijden bekeken. 
Waaronder die van de wedstrijd DeetosSnel en TOP. Daar floten Rick en Alex hun vierde 
wedstrijd op het hoogste niveau. Aankomende zaterdag doen ze dat voor de vijfde keer dit 
seizoen en wel bij Fortuna in Delft. Dus als je zin en tijd hebt, dat raad ik je die van harte 
aan. Ze spelen tegen DOS’46. Het beloofd een mooi duel te worden. Overigens fluit Jan 
de wedstrijd van Fortuna B1 in de middag er voor. Ook leuk om te zien, Sowieso zijn onze 
scheidsrechters lekker bezig. Zoals jullie iedere week in het stukje van Peter kunnen 
lezen. Erg fijn om te zien wat voor werk ze voor de club doen op deze manier. Net als alle 
andere vrijwilligers uiteraard, zonder jullie geen feestje dat korfbal heet! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 8 december 2018 
16:30 Tilburg 1 - VALTO 1 Arjan Roos Westerwel Veld 1 
18:40 SDO/BlijWerkt 2 - VALTO 2 Paul Kleijer Schulenburch Veld 1 
19:25 PKC/SWKGroep 5 - VALTO 3 Eric van Dijk PKC-hal Hal 1 
18:35 VALTO 4 - DES (D) 5  Vreeloo Hal 1 
17:25 VALTO 5 - Paal Centraal 3  Vreeloo Hal 1 
18:20 DES (D) 7 - VALTO 7  Hoornbloem Veld 1 
16:25 VALTO 8 - Nieuwerkerk 9 Kimberly de Gier Vreeloo Hal 2 
15:15 VALTO 9 - Meervogels/Física 5 Michael van der Ende Vreeloo Hal 2 
12:15 Fortuna A2 - VALTO A1 Bas van der Meijden Fortuna-hal Veld 1 
16:15 VALTO A2 - VEO A2  Vreeloo Hal 1 
15:10 KVS/Maritiem A3 - VALTO A3  De Blinkerd Veld 1 
14:15 VALTO B1 - HKV/Ons Eibernest B1 Kees van Wijk Vreeloo Hal 1 
15:15 VALTO B2 - Phoenix B1 Petra Dijkstra Vreeloo Hal 1 
17:20 DES (D) B2 - VALTO B3  Hoornbloem Veld 1 
13:15 VALTO C1 - ONDO (G) C1 Frank Montanje Vreeloo Hal 1 
12:15 VALTO C2 - Nikantes C1 Thomas Ris Vreeloo Hal 1 
13:15 VALTO C3 - Avanti/Flexcom C3 Twan Boers Vreeloo Hal 2 
14:15 VALTO C4 - ONDO (G) C3 Nick Voskamp Vreeloo Hal 2 
11:15 VALTO D1 - KVS/Maritiem D1 Thom Voskamp Vreeloo Hal 2 
12:15 VALTO D2 - Dijkvogels D1 Thijs Dijkstra Vreeloo Hal 2 
12:55 ONDO (G) D5 - VALTO D3  De Hoekstee Veld 1 
11:55 ONDO (G) D6 - VALTO D5  De Hoekstee Veld 1 
12:45 Avanti E1 - VALTO E1  De Viergang Veld 1 
12:45 Avanti E5 - VALTO E4  De Viergang Veld 1 
11:15 VALTO E5 - KVS/Maritiem E5 Iris Lagerwerf Vreeloo Hal 1 
10:15 VALTO E6 - ONDO (G) E11 Jasper van der Eijk Vreeloo Hal 1 4k 1 
10:45 Avanti E7 - VALTO E7  De Viergang Veld 1 
10:05 KCR F1 - VALTO F1  De Wissel Veld 1 
11:15 VALTO F2 - Nieuwerkerk F3 Annelie Prins Vreeloo Hal 1 
 
 
Opstellingen zaterdag 8 december 
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg 
 
VALTO 3, 19.25 uur uit, vertrek 18.15 uur 
Simon, Floris, Steven, Thomas, Ruben K en Michael 
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy 
 
VALTO 4, 18.35 uur thuis, aanwezig 18.00 uur 
Rob, Niels, Laurens, Luuk, en Frank  
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: Anna 
 
VALTO 5, 17.25 uur thuis, aanwezig 16.45 uur 
Marco, Mark, Dennis, Twan, Jeroen, Hans en Frank 
Anna, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen 
 
VALTO 6 = vrij 
 
VALTO 7, 18.20 uur uit, vertrek 17.15 uur 
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter 
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: ?? 
 
VALTO 8, 16.25 uur thuis, aanwezig 15.45 uur 
Martin, Michiel, Arie, Bart, Peter en Marco 
Jolanda, Marleen, Fiona, Leonie en Rosanne 
 
VALTO 9, 15.15 uur thuis, aanwezig 14.45 uur  
Sjors, Erik, Frans en Richard, res: Rinze  
Marleen, Chantal, Claudia, Marja, res: Marleen S 
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Jurytafel 

Zaterdag 1 december 2018  voorzitter schotklok tijd 

13.45 u VALTO A1 KVS A1 Hans John Liesbeth 

16.40 u VALTO 2 KVS 3 Petra Gerard   

18.20 u VALTO 1 Rapid 1 Arnold Peter Joke 

 
 
 
 
Uitslagen 1 december 2018 
VALTO 1 - Rapid 1 39 - 15 
VALTO 2 - KVS/Maritiem 3 18 - 18 
VALTO 3 - GKV/Enomics 3 17 - 22 
OZC 2 - VALTO 4 15 - 10 
VALTO 6 - DES (D) 6 8 - 17 
VALTO 7 - ONDO (G) 7 14 - 19 
WION 6 - VALTO 8 9 - 16 
VALTO 9 - Avanti 6 6 - 9 
VALTO A1 - KVS A1 13 - 27 
KVS A2 - VALTO A2 15 - 8 
Achilles (Hg) A4 - VALTO A3 7 - 15 
ONDO (G) B1 - VALTO B1 16 - 14 
Nieuwerkerk B2 - VALTO B2 6 - 8 
VALTO B3 - KOAG B3 1 - 11 

VALTO C1 - Nieuwerkerk C1 11 - 9 
Olympia (S) C1 - VALTO C2 3 - 11 
Avanti C3 - VALTO C3 6 - 5 
VALTO C4 - Oranje Wit C4 4 - 9 
VALTO D1 - KCR D1 8 - 12 
VALTO D2 - ODO D1 4 - 12 
Avanti D4 - VALTO D3 3 - 12 
Nieuwerkerk D4 - VALTO D5 9 - 1 
ODO E1 - VALTO E1 10 - 11 
Refleks E3 - VALTO E2 7 - 6 
VALTO E3 - HKV/Eibernest E1 0 - 15 
Avanti E8 - VALTO E6 5 - 7 
VALTO E7 - Meervogels E4 5 - 8 

 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
VALTO 3 speelde thuis tegen GKV (G) 3. Vorige week moest het derde een flinke nederlaag incasseren. Dit 
keer ging de wedstrijd lange tijd redelijk gelijk op. Toch kon het derde geen vuist maken en wist GKV 
uiteindelijk de overwinning vrij makkelijk binnen te slepen: 17-22. A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen 
PKC 5. 
VALTO 4 speelde uit tegen OZC 2. Na een paar minuten keek het vierde tegen een achterstand van 4-0 
aan, en leek het een zware dobber te worden. Het vierde kreeg echter wat meer grip op de wedstrijd en wist 
weer op gelijke hoogte te komen, 6-6. In de tweede helft werd het er allemaal niet gezelliger op en had het 
vierde met name te veel moeite met scoren. Eindstand: 15-10. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen 
DES 5, die na twee wedstrijden nog geen punten heeft. 
VALTO 5 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij thuis tegen Paal Centraal 3, die afgelopen zaterdag met 22-9 van 
Avanti 5 verloor, waar het vijfde een week eerder met 16-10 van wist te winnen. 
VALTO 6 speelde thuis tegen DES 6. DES speelde haar eerste zaalwedstrijd en had er duidelijk zin in. Ze 
waren een maatje te groot voor het zesde, want er werd met 8-17 verloren. A.s. zaterdag is het zesde vrij. 
VALTO 7 speelde thuis tegen ONDO 7. Vorige week bleef de stand hangen op 6-6, wat natuurlijk veel te 
weinig doelpunten zijn voor een zaalwedstrijd. Dit keer wist het zesde er een stuk meer te maken, maar 
helaas de tegenstander ook, waardoor er toch verloren werd: 14-19. A.s. zaterdag speelt het zevende uit 
tegen DES 7, deze ploeg won vorige week met 14-15 van ONDO 7. 
VALTO 8 speelde uit tegen WION 6. Na vorige week gelijkgespeeld te hebben, ging het achtste dit keer voor 
de winst. En tegen WION werd al gauw duidelijk dat dit wel mogelijk was. Het werd een vrij makkelijke 
overwinning: 9-16. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen NIeuwerkerk 9, een ploeg die nog niet in 
actie kwam. 
VALTO 9 mocht dan ook eindelijk voor het echie aan de slag, thuis tegen Avanti 6. Waarin het in de 
oefenwedstrijden vaak prima lukte om uiteindelijk de korf te vinden, ging het nu de hele wedstrijd erg 
moeizaam. De doelpunten bleven steken op 6 en dat is vaak niet genoeg voor de winst, en dat bleek ook 
wel, want Avanti scoorde er 9 en kon de punten dus mee naar huis nemen: 6-9. A.s. zaterdag speelt het 
negende weer thuis, dit keer tegen Meervogels 5. 
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VALTO A1 speelde thuis tegen KVS A1. Een bekende tegenstander en op voorhand was de verwachting 
dat het geen makkelijke opgave zou zijn om hier punten tegen te halen. In de eerste helft kon de A1 nog wel 
tegenstand bieden en enigszins bijblijven, maar in de tweede helft liep het verschil al gauw op en werd 
duidelijk dat er voor de A1 niks te halen was: 13-27. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Fortuna A2, die 
haar eerste twee wedstrijden wist te winnen. 
VALTO A2 speelde ook tegen KVS, maar dan uit en tegen de A2. Ook hier was KVS de betere ploeg en 
kwam VALTO er niet echt aan te pas. Een minder hoge uitslag, maar ook wel een nederlaag: 15-8. A.s. 
zaterdag speelt de A2 thuis tegen VEO A2, die al twee keer ruim verloor, dus hier liggen mogelijkheden voor 
de eerste winstpartij in de zaal. 
VALTO A3 speelde uit tegen Achilles A4. Na een gelijk opgaande eerste helft, was het rust bij een 5-6 
tussenstand. VALTO kwam goed uit de kleedkamers en wist gelijk 4x op rij te scoren, hiermee was het 
verschil gemaakt en kon de wedstrijd ontspannen uitgespeeld worden, eindstand: 7-15. A.s. zaterdag speelt 
de A3 uit tegen KVS A3, die ook wist te winnen van Twist (net als VALTO), maar dan wel een stuk minder 
duidelijk. 
VALTO B1 speelde uit tegen ONDO B1, één van de mede-concurrenten in de strijd om het kampioenschap. 
Het werd een spannende wedstrijd, die lang gelijk op ging en waarin beide ploegen een paar keer op 
voorsprong wisten te komen, maar het verschil nooit echt groot werd. Uiteindelijk trok VALTO aan het kortste 
eind: 16-14. A.s. zaterdag wacht de andere concurrent: HKV/OE B1, die net als VALTO verloor van ONDO 
en ruim wist te winnen van Refleks. 
VALTO B2 speelde uit tegen Nieuwerkerk B2. Vorige week verloor de B2 nipt in een wedstrijd met weinig 
doelpunten. Ook dit keer vielen de doelpunten niet makkelijk aan beide kanten, maar was het gelukkig wel 
VALTO die de overwinning naar zich toe wist te trekken: 6-8. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Phoenix 
B1, die verloor haar eerste wedstrijd ruim van ONDO, waar VALTO vorige week nipt van verloor.   
VALTO B3 speelde thuis tegen KOAG B3. VALTO wist geen partij te geven aan deze sterkere tegenstander 
en kon niet voorkomen dat KOAG er vandoor ging met een ruime overwinning: 1-11. A.s. zaterdag speelt de 
B3 uit tegen DES B2, die tot nu toe één keer wist te winnen en één keer verloor.  
VALTO C1 kreeg Nieuwerkerk C1 op bezoek. De C1 had het lastig en keek in de rust dan ook tegen een 
achterstand aan. Een sterke maar bovenal hele spannende slotfase resulteerde uiteindelijk toch in een 
overwinning. Er werd met 11-9 gewonnen. Komende zaterdag komt ONDO C1 op bezoek. In de 
oefenperiode op het veld hebben we van deze ploeg gewonnen. Aanstaande zaterdag eens kijken hoe hard 
zij en hoe hard VALTO is gegroeid in de afgelopen maanden. 
VALTO C2 reisde af naar Spijkenisse om voor de 3e keer dit seizoen tegen Olympia C1 te spelen. De vorige 
twee wedstrijden werden door VALTO gewonnen en ook deze wedstrijd had onze C2 geen enkele moeite 
met de tegenstander. Er werd ruim met 3-11 gewonnen. Komende zaterdag komt Nikantes C1 op bezoek. 
Als we naar de gespeelde wedstrijden tot nu toe kijken, moet ook deze wedstrijd te winnen zijn. 
VALTO C3 ging op bezoek bij Avanti C3. Deze tegenstander kenden we nog van het veld toen er 2x met 1 
doelpunt verschil gewonnen werd. Nu ook weer 1 doelpunt verschil, maar helaas verloor VALTO dit keer: 6-
5. Komende zaterdag komt Avanti naar De Lier en zullen we er alles aan doen om de punten in De Lier te 
houden. 
VALTO C4 kreeg Oranje Wit C4 op bezoek. Op zich een aardig gelijkwaardig team. Helaas hadden ze 
meerdere invallers binnen de lijnen waaronder een paar spelers die uitkomen in de D Hoofdklasse. Jammer, 
want daar hebben we als C4 geen antwoord op. De uitslag is daardoor misschien wat geflateerd. Er werd 
met 4-9 verloren. Zaterdag a.s. komt ONDO C3 op bezoek. Van het veld weten we nog dat dit een pittige 
tegenstander is. 
VALTO D1 kreeg het sterke KCR D1 op bezoek. VALTO deed z'n best om mee te komen met dit team maar 
kon niet voorkomen dat KCR uit wist te lopen naar een 8-12 overwinning. Komende zaterdag komt KVS op 
bezoek die na twee wedstrijden ongeslagen bovenaan staat. 
VALTO D2 merkt dat het in een zwaardere poule is ingedeeld na het kampioenschap op het veld. Dit keer 
kwam ODO D1 op bezoek. Tot de 3-3 ging het gelijk op. Het tweede aanvalsvak kwam niet tot scoren 
waardoor er met 3-6 gerust werd. Na rust trok ODO een sprintje wat VALTO niet bij kon benen en liep zo uit 
naar een 4-12 overwinning. Komende zaterdag komt Dijkvogels D1 op bezoek. 
VALTO D3 speelde pas hun 1e wedstrijd deze zaalcompetitie. Avanti D4 was de tegenstander. VALTO 
speelde een sterke eerste helft en ging rusten met een 0-6 voorsprong. De tweede helft werd deze score 
nog verdubbeld maar werden er ook 3 doelpunten doorgelaten. Uitslag: 3-12. Komende zaterdag gaan jullie 
op bezoek bij ONDO D5 die hun eerste wedstrijd nipt wist te winnen van Avanti. Een te kloppen ploeg dus 
zou je zeggen! 
VALTO D4 was deze week vrij en ook volgende week spelen ze geen wedstrijd. 
VALTO D5 ging op bezoek bij Nieuwerkerk D4. Ze speelden daar een sterke 1e helft maar helaas vielen de 
doelpunten niet. De tweede helft wilde het allemaal niet meer zo lukken en kon Nieuwerkerk er op los 
scoren. Er werd helaas met 9-1 verloren. Komende zaterdag spelen jullie bij ONDO D6 die net als VALTO 
nog geen punten wist te behalen. 
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Een aantal E-teams had afgelopen zaterdag een wedstrijd. De F had een vrij weekend. 
VALTO E1 pakte de overwinning op ODO E1, uit in Maasland. Een goede wedstrijd waarbij er veel in 4-0 
werd gespeeld. 10-11 was de uitslag en daarmee een beloning voor het goede spel van de E1. Volgende 
week een wedstrijd in Pijnacker tegen Avanti E1. 
VALTO E2 mocht naar Rijswijk voor een wedstrijd tegen Refleks E3. Lange tijd ging de wedstrijd redelijk 
gelijk op. Daarna nam de E2 een kleine voorsprong en waren zij de betere. Helaas wist de E2 het niet vol te 
houden, waardoor Refleks terugkwam in de wedstrijd en zelfs de overwinning kon pakken. Jammer, 
volgende wedstrijd weer beter. Geen wedstrijd voor de E2 volgende week. 
VALTO E3 moest het thuis opnemen tegen HVK/Ons Eibernest E1. Helaas was dit een tegenstander van 
een iets te groot formaat. De wedstrijd verliep daardoor nogal moeizaam voor de E3 en zo ging de wedstrijd 
verloren met 0-15. Ook de E3 hoeft pas op 15 december weer een wedstrijd te spelen, thuis tegen KVS E2. 
VALTO E6 ging naar Pijnacker voor een wedstrijd tegen Avanti E8. Dit moesten zij doen zonder Noa en Iris, 
die helaas niet mee konden. En die hebben wat gemist, want de E6 won de wedstrijd van Avanti met 5-7.  
Volgende week komt ONDO E11 op bezoek. 
VALTO E7 nam het op tegen Meervogels E4. De E7 had het lastig tegen Meervogels in het eerste deel van 
de wedstrijd. Helaas nam Meervogels toen al een aardige voorsprong, dus toen het in het tweede deel van 
de wedstrijd beter ging bij de E7, kwamen zij te kort om Meervogels nog bij te halen. Uitslag 5-8 in het 
voordeel van Meervogels. Avanti is volgende week de volgende tegenstander.   
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
VALTO selectie dwingt Sinterklaas cadeaus af 
 
VALTO 1 speelde vorige week een goede wedstrijd tegen ONDO (M) en 
won van deze directe concurrent met 21-24. Dit weekend kwam Rapid uit 
Haarlem op bezoek, tegenstander van een ander kaliber. Het doel was 
helder: 40 doelpunten scoren. Heldere doelen geven richting aan het 
resultaat en met een tussenstand van 21-7 na 25 minuten spelen was VALTO goed op weg. Sterker nog: de 
40 werd gered! Alhoewel, in de laatste 10 seconden keurde de scheidsrechter de 40-15 af die Laurens er 
netjes in legde. Nét niet dus; 39-15 als eindresultaat.  
VALTO 2 verloor vorige week maar nét met 25-24 van TOP Sassenheim. Dit weekend stond een ervaren 
ploeg van KVS op de stoep. KVS sloeg aan het begin van de wedstrijd een gaatje en kwam op een 7-2 
tussenstand maar richting het einde van de 1e helft was dit gat bijna gedicht. Echt spannend werd het pas 
aan het einde van de wedstrijd namelijk! Op 16-16 werd het stuivertje wisselen, welke ploeg zou winnen? 
Uiteindelijk geen want niemand minder dan Thijs schoot in de laatste seconde de 18-18 binnen.  
VALTO A1 verloor afgelopen week van Avanti A1 met 16-14 en dit weekend kwam 
Het sterkte KVS A1 op bezoek. Die sterkte was ook op het veld zichtbaar want KVS was een maatje te groot 
voor de Lierse junioren. Er werd met 13-27 verloren.  
 
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 
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Hulp gezocht 
A.s. vrijdag 7 december is het lichtjes avond op de begraafplaats.  
Wij als VALTO gaan daar helpen, vanuit Liersgevoel. En krijgen daar een vergoeding voor VALTO.  
Wij moeten allerlei dingen klaarzetten en fakkel aansteken.  
Wie kan er helpen???  

Vrijdag 7 december om 16:30 uur verzamelen bij de brandweerkazerne. 
Het duurt tot 21:00 uur ongeveer.  
Eten wordt verzorgd en na afloop een gezellig biertje drinken natuurlijk. 
 
Dus geef je op,   
Pgjstolkdelier@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Bij VALTO thuis 
Afgelopen zaterdag waren alle wedstrijden ingevuld. Toch bleek er zaterdag opeens 
een probleem bij VALTO 6. Gelukkig kon Pierre het team uit de brand helpen. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Pierre heeft onze buren weer hulp geboden door Dijkvogels 2 te fluiten. Pierre meldt: “Vandaag 2 
wedstrijden gefloten. Eerst V6, als opwarmertje, daarna Dijkvogels 2 - TOGO 2. Wedstrijd kwam niet echt op 
gang. Beide ploegen maakten veel fouten en echte kansen werden gemist. Een iets betere fase v/d Dijk in 
de 2e helft maakte uiteindelijk het verschil. Eindstand 15 -12. Volgende week weer naar de Maasdijk!” 
 
Jan heeft gefloten bij Eibernest. De wedstrijd Eibernest 2 – ODIK 2. Weet verder geen details. 
 
Cock heeft buur Dijkvogels gefloten. Weet verder geen details. 
 
Rick en Alex gingen dit keer naar Dordrecht voor Deetos – TOP. Rick meldt: “Afgelopen zaterdag 
speelronde 4 alweer. Dit keer mochten wij naar DeetosSnel - TOP/Quratio. TOP wist eigenlijk over de hele 
wedstrijd een voorsprong te houden en zijn eigenlijk niet in gevaar gekomen. DeetosSnel bleef knap bij en 
uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 24-28.” 
 

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Onze scheidsrechters hoeven in ieder geval niet ver te reizen voor hun wedstrijden. 
16:00 Fortuna / Delta Logistiek B1 Tempo B1 Jan Korteland  
17:50 Dijkvogels 1 NIO 1 Thijs Dijkstra  
zondag 09 december 2018  
13:50 HKV / Ons Eibernest 4 Achilles 4 Cock Matthijsse  
 
Rick en Alex 
Rick en Alex gaan wederom naar Delft voor de wedstrijd Fortuna – DOS 46. 
 
Gastheren 
Ik kreeg afgelopen zaterdag de vraag waarom de gastheren niet meer in de Bijblijver zijn te vinden. De 
reden is dat we in de zaal een experiment met tijdsblokken i.p.v. wedstrijden. Een nadeel is dat ik niet meer 
op wedstrijden kan aanwijzen en hierdoor de gastheren niet meer in de Bijblijver staan. Voor de volledigheid 
de aanwijzing voor a.s. zaterdag. Dan weet je wie er zou moeten zijn J. 
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Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 
 
 
 
 
 
 
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  
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 
 
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) 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO legt CKV Rapid over de knie                                      Sponsor: Martin Stolze B.V. 
De eerste thuiswedstrijden voor de selectie stonden vandaag op het programma. Vorig weekend werden de 
zaalcompetitie wedstrijden gespeeld op vreemde bodem. VALTO 1 wist de zwaar bevochten punten mee te 
nemen uit Zeeland. Helaas moest VALTO 2 in de slotfase buigen voor het geroutineerde TOP/Solarcompleet 
4. Vandaag wachtte voor VALTO 2 weer en tegenstander met heel veel routine. KVS/Maritiem 3 bestaat uit 
spelers die nog niet zo lang geleden in de selectie speelden en daar Hoofdklasse en een seizoen 
korfballeague speelden. Het was dan ook niet zo raar dat de gasten vandaag de score openden. Dit 
gebeurde door na een slim uitgelokte overtreding, waarna scheidsrechter Hoffman naar de strafworpstip 
wees. Ruben schoot voor VALTO de nul van het bord toen de wedstrijd pas dertig seconde oud was. De 
volgende aanvallen werden door beide ploegen zonder resultaat gespeeld en was het KVS wat toch weer 
een kleine voorsprong nam. VALTO wist dit via Rick weer te egaliseren, maar in de volgende fase zou KVS 
een 5-0 score hebben en keek VALTO na tien minuten tegen een 7-2 achterstand aan. Even leek VALTO te 
wankelen, maar het jonge team toonde veerkracht en wist binnen drie minuten bij 6-7 weer de aansluiting te 
krijgen. De gelijkmaker bleef helaas uit en het geroutineerde KVS wist weer een gaatje van drie te creëren. 
VALTO bleef echter in het spoor waardoor met om en om scoren bij 9-12 de kleedkamers werden 
opgezocht.  
Hoewel VALTO de eerste aanval na de thee van de super vissen wist af te slaan, waren het toch de gasten 
die na de rust als eerste de korf vonden. Lisanne O zorgde er voor dat het gat niet groter werd en toen Ron 
even later met twee treffers het verschil weer terug bracht tot 12-14 kreeg het Lierse publiek weer hoop. Bart 
was in de eerste helft al even “gebruikt” om Thijs naar het andere vak te brengen, maar nu kwam hij in het 
veld op de plaats van Thijs die niet lekker in de wedstrijd zat. Halverwege de tweede helft wist VALTO door 
strak verdedigen de gasten van scoren te houden en zette Ruben VALTO bij 14-14 weer langszij. In het 
laatste kwart van de wedstrijd ontspon zich een kat en muis spel tussen VALTO en KVS. Op het scherpst 
van de snede werden de duels uitgevochten en was lang niet iedereen het eens met de genomen 
beslissingen van de heer Hoffman. Er werd om en om gescoord door de ploegen met de gasten steeds op 
voorsprong en VALTO wat weer gelijk kwam. Toen door KVS de 17-18 werd gemaakt stond er nog minder 
dan een minuut op de klok. Thijs was er bij het wisselen van de vakken in de laatste aanval weer ingekomen 
voor Rick. Hij moest er met Ruben voor gaan zorgen dat we weer op gelijke hoogte kwamen. Het publiek 
had het intussen niet meer, maar Thijs hield de klok in de gaten de het hoofd koel. Met zijn doorbraak in de 
laatste seconde wist hij de gelijkmaker binnen te gooien. Na de 18-18 klonk ook gelijk de zoemer voor het 
einde van de wedstrijd. Duidelijk een punt gewonnen voor VALTO, wat een knappe wedstrijd heeft 
neergezet tegen het geroutineerde KVS/Maritiem 3.   
Voor de wedstrijd van het vlaggenschip ging beginnen was er even een kwartiertje om bij te komen van deze 
spannende wedstrijd en de bloeddruk te laten zakken. De tegenstander van VALTO 1 komt uit Haarlem en 
speelt op het veld een klasse lager. Ze staan daar met zes punten op een gedeelde vijfde plaats. Op 
voorhand had ik al gedacht dat zij een lastig zaalseizoen tegemoet gaan en dat heeft de uitslag van vorige 
week al bevestigd. Zij werden thuis met 16-30 verslagen door ZKV, wat ook mee zal gaan doen voor de 
bovenste plaatsen in de 1e klasse E. Het keurkorps van Eric had vorige week knap weten te winnen in het 
Zeeuwse hol van de leeuw bij ONDO (M), wat ook gelijk een flinke opsteker was voor het team. Vandaag 
zou het op voorhand een stuk makkelijker gaan, was de verwachting. Na het voorstellen van de spelers en 
het team van de week VALTO D1 ging de wedstrijd van start. Al binnen 15 seconden na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter Mooren had Frank de bal door de korf liggen. Nadat Naomi en Thom er 3-0 
van hadden gemaakt lukte het ook bij de gasten om de nul van het bord te schieten. Toen het na iets meer 
dan zeven minuten al 6-1 stond besloot de coach van Rapid een time out te nemen in de hoop om de flow 
van VALTO te breken. Dit bleek niet te werken, want na de 6-2 vanaf de strafworpstip denderde de VALTO 
trein weer door naar een 10-2 tussenstand. We waren toen pas halverwege de eerste helft en werd al 
duidelijk dat er aan een monster score gewerkt kon gaan worden. De eerste slordigheden slopen echter in 
de VALTO verdediging en wisten de gasten via twee afstandsschoten van Haarlemse dames iets terug te 
doen. Na de 11-4 zou VALTO de concentratie weer even op scherp zetten en de wedstrijd definitief naar 
zich toe trekken. Het verschil liep op naar 17-4 voor Rapid de korf weer wist te vinden. De Lierse trots was 
echter helemaal ontketend vanavond en scoorden er lustig op los. De gang naar de kleedkamers werd 
gemaakt bij 21-7, waarmee de tweede helft alleen voor de formaliteit afgewerkt moest worden. Het in groten 
getale aanwezige Lierse publiek zag hun vlaggenschip ontspannen en met plezier de aanvallen opzetten en 
probeerde het publiek te trakteren op mooie doelpunten. Bij aanvang van het tweede deel bleek VALTO het 
toch even kwijt te zijn, waar uiteindelijk de doelpunten zijn blijven liggen om de 40 doelpunten vol te kunnen 
maken. Het duurde ruim drie minuten voor er werd gescoord. Dit doelpunt viel ook nog eens bij VALTO door 
de korf door een van de scherp schietende Haarlemse dames. 
  



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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Zij waren het vanavond trouwens die Rapid op de been moesten houden, want bij Rapid vielen 12 van de 15 
doelpunten uit de handen van de dames. De tweede helft was al bijna vijf minuten oud toen Thom de ban 
brak en VALTO weer even van leer trok. Met zes treffers op rij van Thom, Maaike, Laurens en Mees werd 
het verschil binnen drie minuten op 27-9 gezet. Met nog meer dan een kwartier te gaan zag het er naar uit 
dat we vanavond wel weer eens de veertig doelpunten zouden kunnen halen. Eric besloot om ook de 
bankzitters hun minuten te gunnen en bracht Bart op de plaats van Frank. Zijn eerste doelpoging zou ook 
direct raak zijn, waarmee de tegentreffer van weer een Haarlemse dame van repliek was gediend. Maaike 
en Mees zorgden ervoor dat de dertig werd vol gemaakt en hadden we nog bijna een kwartier om de veertig 
vol te maken. De doelpunten machine begon echter weer te haperen en stond het Lierse publiek zomaar 
weer vier minuten droog. Eric besloot een time out te nemen om de ploeg even toe te spreken. Hierna zou 
de scherpte weer terug zijn en de ballen weer wat makkelijker vallen. Sheila kwam nog binnen de lijnen op 
de plaats van de jarige Nikki en ook Thom kwam weer terug in het veld. Na de time out werd het verschil van 
twintig langzaam uitgebouwd naar 34-12 met nog vijf minuten op de klok. Het werd intussen toch nijpend of 
we de veertig nog konden halen, maar de ploeg deed er wel hun best voor. Het 37e doelpunt maakte 
Laurens met een mooie fade away en toen Frank er even later met zijn achtste van vanavond 38-15 van 
maakte leek de veertig er toch nog in te zitten. Helaas werd er een aanval verprutst door VALTO, waardoor 
het er even op leek dat het niet ging lukken. Toch gloorde er hoop voor het Lierse publiek toen Zané de 39e 
binnen schoot en er nog vijftig seconde op de klok stond. VALTO mocht nog een aanval spelen en loste 
meerdere schoten. Met nog enkele seconden op de klok wist Laurens zich vrij te passen onder de korf en 
gooide de 40e binnen. Helaas keurde de heer Mooren deze af op snijden. Net niet gelukt dus, want de 
speeltijd zat er op en dus kwam 39-15 als eindstand op het formulier te staan. Ook de andere winnaars van 
vorige week, Excelsior en ZKV wisten vandaag hun wedstrijden te winnen tegen KV Tilburg en KV ONDO 
(M). VALTO moet dus de eerste plek nog delen met deze ploegen en is de vierde beoogde favoriet op vier 
punten achterstand gezet. Volgende week speelt het keurkorps van Eric om 16:30 uur in Tilburg in sporthal 
de Westerwel tegen KV Tilburg wat nog steeds een nul achter de naam heeft staan. De fanatieke supporters 
hebben daarna voldoende tijd om naar Kamerik te reizen om VALTO 2 naar hun eerste overwinning te 
schreeuwen in de wedstrijd tegen SDO/Blijwerkt 2. Deze wedstrijd begint om 18:40 uur in sporthal “de 
Schulenburch” in Kamerik.  
U was vandaag vooral voor VALTO 2 een grote steun in de slotfase en we hopen u in Tilburg en/of Kamerik 
weer langs de lijn te zien.  
       Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
VALTO 9 - Avanti 5 Sponsor FYMYK 
Afgelopen zaterdag mochten wij ons competitie debuut maken. De afgelopen weken stonden in de 
voorbereiding hiervan, de ene na andere scalp werd veroverd met goed spel en veel doelpunten. Deze 
zaterdag verzamelden we ruim op tijd. Dita, Marja en Erik konden er helaas niet bij zijn in verband met 
andere zaken en omstandigheden. Gelukkig wilde VALTO 6 ons weer aanvullen met Mandy en Lisanne. Ja 
zelfs die dikke TC voorzitter zou de eerste helft nog even reserve zitten. Zo zijn we toch compleet en op volle 
sterkte om de wedstrijd te starten! 
 
Op het moment van schrijven komt er iets voorbij gereden, 
Het waren de Sint en zwarte Piet die over de daken schreden. 
Trippel trappel trippel trap, 
Amerigo liep rustig stap voor stap. 
 
Zij zagen mij ploeteren met de juiste woorden, 
Ze vroegen zich af welke spelers er niet scoorden. 
Normaal doet iedereen een duitje in de zak, 
Maar gisteren zakten we gezamenlijk door een wak. 
 
Vooral nieuwsgierige Piet wilde graag weten, 
Hoe kan het dat jullie het scoren vergeten? 
Zes goals is toch echt te weinig voor een geroutineerde ploeg, 
En negen goals tegen, dat is meer dan genoeg. 
 
Maar over afgelopen zaterdag dan, 
Soms leken jullie een ploeg zonder plan. 
Echter niet getreurd zei zwarte piet, 
Scoren wordt makkelijker als je van dichtbij schiet! 
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De Sint had verslag gekregen van de korfbalpiet, 
Deze schreef, het korfballen verleren ze niet! 
Schitterende aanvallen kort en lang, 
Vanuit alle hoeken en standen met statische en dynamische afvang! 
 
De Sint bedacht laat ik een goed woordje doen, 
Deze spelers geven dit Avanti volgende keer van katoen! 
Jullie hebben je allang bewezen, 
Een keer verliezen is geen reden om op te geven. 
 
Om jullie een hart onder de riem te steken, 
Een persoonlijk berichtje van Sint dus niet verbleken. 
Hij zette zijn pen op het papier, 
Voor berichtjes richting De Lier. 
 
Sint begon over Claudia Groen, 
Wat was die gisteren nu aan het doen? 
Balletje gooien bij VALTO? Dat is iets wat ze bij HKV deed, 
Iets wat de Sint nog goed weet! 
 
Dat ze het niet is verleerd konden we allen zien, 
Alleen het scoren mag iets beter misschien. 
Verder verwacht de Sint dat jij gaat knallen, 
Zo blijven spelen, gaan de doelpunten vanzelf vallen! 
 
Wie is de volgende zat Sint te bedenken, 
Chantal, wat voor woorden zal hij haar eens schenken? 
Elke bal en actie gaat gepaard met lach, 
Iets wat hij erg graag van jou mag! 
 
Gisteren zat je er al lekker in! 
Blijf positief en genieten, die ballen gaan er vanzelf weer in! 
Dat jij maar een beetje zat te balen na de wedstrijd, 
Geeft aan dat je het naar je zin hebt, de Sint voelt zich gevleid. 
 
We schakelen door naar Marleen,  
Pas maar op, die loopt zo door je heen! 
Klein van stuk maar groot van passie en vuur, 
Voor elke bal knokken en gaan, ze sloopt zelfs de muur. 
 
Gisteren vlogen er zes ballen uit de mand, 
Geen zorgen, volgende keer vallen ze wel aan de goede kant! 
Blijf jij het vak maar sturen, 
En leg af en toe je tegenstander in de luren! 
 
De vedette van VALTO 9 is aan de beurt, 
Diegene die altijd trekt en sleurt. 
Zo was hij gisteren weer nadrukkelijk aanwezig, 
Altijd rennen, schieten gewoon lekker bezig! 
 
Echter Sjors had geen geluk, 
Z'n tegenstander en hij hadden elkaar telkens tuk! 
Verdedigend aan elkaar gewaagd, 
Aanvallend beide niet geslaagd. 
 
Frans stond vandaag natuurlijk in de opstelling, 
Schoten van mooie afstand op bestelling. 
Alles raakte de gele korf met gemak, 
Maar vandaag lag er op de mand een dak. 
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De goals van Frans gaan nog wel komen, 
Even een weekje rust en af stomen. 
Iets meer uit beweging en dichtbij schieten, 
Dan kan Sint weer juichen met alle pieten! 
 
Ook de voorzitter was van de partij, 
Acties maken en de tegenstander foppen hoort erbij. 
Zonder al te veel moeite lukte dit Jan Jaap gewoon weer, 
Echter die doorlopen, hij bleef ze missen keer op keer. 
 
Als grote roerganger en binder van VALTO negen, 
Stond Jan Jaap op en zei: we gaan eerst de volle flesjes legen. 
Na een biertje of twee werd er weer gelachen en was de motivatie aangesterkt, 
Jan Jaap en Sint waren tevreden, deze wedstrijd was verwerkt. 
 
Wat zullen we eens zeggen van Richard, 
Hij was ouderwets bezig, zoals hij zijn tegenstander tart. 
Een plaag voor elke verdediger en aanvaller, 
Om te zien een heerlijke korfballer. 
 
Wat moest die de tweede helft met zo een kleine heer in zijn vak? 
Nu kon hij niet in de punt, voelde zich niet op z'n gemak. 
De doelpunten vielen niet als rijpe appelen van de boom, 
Na afloop wilde hij het er niet over hebben, hij blies nog stoom! 
 
Dan Michiel, wat is die gozer aan het doen? 
Verzorger bij de voetbal? Te laat komen bij je eigen wedstrijd, waar is je fatsoen? 
Dan mag je nog invallen om het tij te keren, 
Maar na gister verdien je eerder pek en veren! 
 
Deed je dan niks goed, was alles dramatisch? 
Nee, roepend en verdedigend 1 op 1 was het fantastisch. 
Zorg voor rust in het schot richting de mand. 
Dan komen de doelpunten weer van links en rechts, voor mijn part van de achterkant. 
 
VALTO 9 zet hem op,  
volgende week om 15:15 geven jullie meervogels klop! 
Voor eenieder die het wil zien,  
In Vreeloo hal 2 gaat het gebeuren! (Misschien ;)) 
 
Groet, Sint en Piet 
 
 
 
 
VALTO B3 
De B3 had afgelopen zaterdag 1 december een wedstrijd tegen KOAG B3. Het was een moeilijke 
tegenstander om tegen te spelen. Waardoor de B3 1-11 verloren heeft. 
Het doelpunt werd door Jordan gemaakt. 
       Groetjes Marleen 
 
 
 
 
VALTO C3 
Zaterdag mocht de C3 naar Delfgauw, daar speelde we tegen Avanti C3. 
We hadden buiten al twee keer gewonnen van dat team. We moesten dit ook weer kunnen winnen. 
De eerste 5 minuten ging er nog niets in maar toen scoorde wij de 0-1. 
Deze stand bleef zo staan tot de laatste minuut van de eerste helft. 
Avanti maakt het nog net gelijk voor de rust. 
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De tweede helft ging wat beter direct scoorde we de 1-2  een minuut later maakte Avanti het weer gelijk. 
Hierna scoorde wij er nog 2 dus wat ruimte ook dit werd weer gelijk gemaakt door Avanti. 
Met nog 9 minuten op de klok moesten wij nog kunnen winnen. Maar Avanti wilde denk ook erg graag 
winnen. Wij hadden nog een paar pogingen in de laatste minuten helaas ze gingen er niet in. 
Toen kreeg Avanti nog een kans en ja hoor die ging er wel in. 
De laatste minuten tikte weg en het lukte ons niet meer om te scoren . 
Helaas verloren met 6-5. 
We hadden zeker wel wat punten verdiend , want wij waren beter toch is dat niet gelukt. 
Dus de volgende keer gaan we die punten dan maar pakken van Avanti. 
 
        Groetjes van Alicia. 
 
 
 
 
VALTO D1 – KCR D1 
Vandaag stond KCR op het programma. Helaas was Kees ziek maar gelukkig hadden we een goede 
vervanger onze Luna. 
Aan de tenue's kon het vandaag niet liggen!! We liepen er keurig netjes bij in de nieuwe tenues. 
Wij openden de scoren met een doelpunt van Jonne. We gingen gelijk op en er werd knap gespeeld 
tegen deze goede ploeg. Er werden mooie diagonale ballen gegooid waar mooie kansen door werden 
gecreëerd. We gingen de rust in met 4-7 achterstand. 
De tweede helft liep KCR uit naar 6-12 en werd het nog 7-12 door een mooie doorloop van Jill en 8-12 door 
een doelpunt van Jorn. 
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en dat beloofd wat voor de rest van het seizoen!! 
Tot volgende week. 
      Groetjes Frenk 
 
 
 
 
VALTO D2 - ODO D1	
VALTO begon de wedstrijd redelijk goed.	
Na de eerste helft stond het 3-6.	
VALTO deed hun best maar bijna alles wat ze schoten ging mis.	
Uiteindelijk werd het 4-12.	
Iedereen was teleurgesteld.	
     Groetjes van Daan.	
 
 
 
 
Avanti D4 - VALTO D3 
Vandaag spelen we de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie bij Avanti. Natuurlijk in de nieuwe tenues! 
Het begint al gelijk goed. Er wordt veel overgespeeld en gescoord. Na de eerste helft staat het al 0-6. 
In de 2e helft gaan jullie weer lekker verder met scoren. 
Avanti weet nu ook 3 punten te maken, maar dat is lang niet voldoende om bij VALTO in de buurt te komen. 
De eindstand 3-12! Super goed gedaan toppers! 
 
     Groeten, Lars en Michelle 
 
 
 
VALTO E1 
Afgelopen zaterdag mocht de E1 weer een wedstrijd te spelen. 	
Het was al best even geleden. 	
De E1 was klaar voor een leuke pot; Toon, Isis, Anouk, Elise, Lize en Sara hadden heel veel zin. 	
Snel die ballen de korf in.  
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Vera nam de tactieken door.	
‘ Hup, E1 we gaan ervoor.’ 	
ODO had ook zin om te winnen	
Die haalde snel het eerste punt binnen. 	
Maar de E1 liet het er niet bij zitten, na de eerste 10 minuten stond het 4-7 	
Vera zei; ‘ laten we die voorsprong niet meer weggeven’  	
‘ In de aanval in een vierkant spelen, dan komt het goed.’ 	
Maar Odo gooide in dat plannetje roet.	
Ze kwamen sterk terug en pakte een voorsprong van 10-8.  	
Dat had de E1 niet verwacht. 	
Dus de laatste 10 minuten vol aan de bak. 	
Geconcentreerd en goede ballen gooien dat lukt nu met gemak.	
Twee goals werden knap gescoord, gejuich bij het publiek, het staat 10-10. 	
 In de laatste minuut nog 1 aanval, een goal valt, heel veel blijde gezichten te zien. 	
	
Knap gedaan van de E1. Op naar de volgende wedstrijd!	
groetjes van Sara, Annemieke & de rijmpiet ;-)	
 
 
 
 
Refleks E3 – VALTO E2 
Vandaag speelde Anne, Bas, Lieke, Mike en Stacey van de E2 uit tegen Refleks E3 in Rijswijk. De 1e 
zaalwedstrijd is het altijd weer even afwachten hoe het loopt maar ze hadden er zin in!  
Al snel had Stacey de 0-1 gemaakt en Bas  maakte de 0-2. De tegenpartij kwam weer terug naar 2-2 in de 
eerste 10 minuten. Daarna liep de tegenpartij even uit naar 2 punten voorsprong maar voordat we de rust 
ingingen hadden Mike en Stacey het weer gelijk gemaakt. Het stond 4-4 
De 10 minuten na de rust ging het weer lekker en kwamen we door Stacey en Bas op een voorsprong te 
staan van 5-6. De laatste 10 minuten hadden we veel kansen maar het leek wel of ze er niet in mochten. Het 
fluiten voor schieten onder verdediging was ook wisselvallig en meestal in ons nadeel. De tegenpartij maakte 
nog 2 punten waardoor we helaas verloren met 7-6.  
Ze hebben heel goed samengewerkt en veel kansen gecreëerd. Op naar de volgende wedstrijd!!! 
 
 
 
 
 
VALTO E7 – MAASSLUIS E6 
VALTO  E7 speelde de eerste wedstrijd tegen E6 Maassluis. De kinderen waren een kop groter en twee jaar 
ouder. Dit was moeilijk met verdedigen en eroverheen gooien. Toch gaf VALTO niet op.Het was echt een 
spel. Maassluis was beter. Het werd zeventien -vijf. Er zijn twee gescoord door Mirthe en drie door Vinn, echt 
knap. ze hebben goed gespeeld en niet opgegeven, kanjers!!! 
 
 
 
 
 
VALTO E7 
Afgelopen zaterdag speelde de E7 thuis tegen de Meervogels E4. De Meervogels begonnen sterk en 
scoorde in het eerste kwart gelijk een aantal doelpunten. Het tweede kwart kwam VALTO sterk terug en had 
een hoop kansen. Het derde kwart kwam het bijna tot gelijkspel, helaas sloeg de vermoeidheid toe en kwam 
het aan het einde toch uit op 8-5 voor de Meervogels. De jongens en meiden hebben goed hun best gedaan 
en konden met een goed gevoel terug kijken op de wedstrijd. 
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Twee onrustige vrijdagen in de Villa….. 
 
Vrijdag 23 november kwamen er 66 kinderen van de E en de D teams naar de Villa. Die avond 
stond de jaarlijkse filmavond gepland.   
De AC had de film “Pieter Konijn” uitgekozen. En dat bleek een juiste keuze, want regelmatig 
schoten de lachsalvo’s door de Villa. Met een glaasje limonade en een zakje chips hebben alle 
kinderen genoten van een gezellige avond.  Deze avond kreeg de AC ook nog hulp van een 
aantal trainers / coaches en dat werd zeer op prijs gesteld. Niet alleen door de AC, maar zeker 
ook door de kids.  
 
Vrijdag 30 november kwam er hoog bezoek in de Villa, namelijk onze grote vriend Sinterklaas. 
Alle kinderen van de kangoeroes en de F teams hadden een uitnodiging gekregen en stonden 
die middag te trappelen om binnen te komen. De Villa was gezellig gemaakt en op de tafels 
waren er diverse knutselwerkjes te vinden. Hier gingen de kinderen gelijk mee aan de slag.  
Al heel snel werd er op de deur gebonkt en kwamen er 3 gekke pieten binnen. Er werd 
pepernoten gegooid, er werd gedanst en de Pieten hielpen de kinderen ook mee met hun 
knutselwerkjes. 
Daarna kwam dan toch eindelijk Sinterklaas binnen. Er was een speciale stoel versierd en alle 
kinderen zaten er klaar voor. Voor iedereen nam Sinterklaas de tijd om te lezen wat er in het 
grote boek stond en elk kind kreeg een mooi cadeautje en een hand(en) vol met lekkers. Er 
waren zelfs kinderen die al iets moois voor Sinterklaas en zijn Pieten had gemaakt. 
De tijd vloog voorbij, want al heel snel kwamen de ouders weer binnen. Met elkaar werd er 
nog wat gedanst en gekletst, maar daarna moest de Sint toch echt ons verlaten.  
 
De AC kan weer terug kijken op 2 gezellige activiteiten. Dit kan alleen dankzij de hulp van alle 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze avonden.  
Heel hartelijk dank hiervoor en wie weet…tot volgend jaar! 
 
Groetjes, AC VALTO 
Nick, Vera, Linda, Sharon en Liesbeth 
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