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Avond
Zondag. Avond. Geen lege accu, aardig opgeladen. Ik waag het er op. Het was een druk weekend, dat wel.
Ik combineer het nuttige met het aangename op zaterdagochtend. Omdat ik zelf niet kan spelen, ga ik een
stukje hardlopen. Een kleine 3 kilometer om de auto op te halen bij de garage. Meteen het hoofd leeg. Mooi.
Het weekend kan beginnen.
Het was eigenlijk al begonnen, op vrijdagavond. Lichtjesavond. Georganiseerd door Stichting Liers Gevoel,
met medewerking van een aantal Valto-leden en vrienden. Een mooi gebaar, op de begraafplaats van De
Lier, een moment voor dorpsgenoten of mensen van buiten, om in een bijzondere omgeving hun dierbaren
te herdenken. Mooi dat zoiets wordt georganiseerd. Mooi dat wij daar aan hebben kunnen meewerken. Ik wil
dan ook alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, heel erg bedanken.
De zaterdagochtend dan. De jeugd, Lierse Trots. Grote uitslagen, kleine uitslagen. Winst, verlies. Mooie
balans, 70 om 30 procent. Een wedstrijd is afgelopen, bij een andere is het rust. De volgende staat op het
punt te beginnen. Een trainingspak wordt afgeleverd. Bakkie, praatje. Blije gezichten, gezelligheid troef. In
de middag wordt het nóg drukker, het is afzwemmen, de parkeerplaats puilt uit. Speelt al wat langer, mag
wat hoger op de agenda. Gespannen koppies, voor A, B of C. Van de kinderen, van de ouders. Voor ons is
het de laatste keer. Nog meer gespannen koppies, van mijn eigen team. De planning is waardeloos, exact
gelijk met het diploma van mijn zoon. Het is kiezen tussen twee kwaden.
Na de spanning en hitte op de tribunes, een verfrissende ouder-moet-ook-het-water-in-duik. Een brede lach
op zijn gezicht. “Zo, nu kan ik maandagmiddag lekker spelen, klinkt het uit zijn mond.” Die redt zich wel.
Zwemles uit, korfbal aan. Snel naar de kantine. Sippe gezichten. Het voelt alsof ik het team in de steek
gelaten heb. Het tweede verlies wordt verwerkt met een drankje na afloop. De goede voorbereiding ten spijt,
wil het niet lukken. Aan de trainingsopkomst ligt het niet, aan de gedrevenheid ook niet. Het moet lukken, het
gaat lukken. Volgende week een nieuwe kans, die gaan we pakken. Het wordt donker, de avond valt.
Nog nét in de middag bereikt ons het positieve bericht dat Valto 1 ook haar derde wedstrijd heeft gewonnen.
Ik ben op weg naar Delft. Valto 2 is dan al bezig. Fortuna 2 is klaar. Ik parkeer de auto en loop naar de hal
van Fortuna voor een avondje Korfbal League. Betalen om naar binnen te mogen, terecht en ik doe het
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graag. Korfbal moet professioneler en dit hoort er bij. Uiteindelijk is de prijs per doelpunt nooit hoog. Eigenlijk
nog een koopje. Daarnaast sta je dicht op het veld en kun je de spelers bijna aanraken. Wat zegt ik, Valto C,
D en E jeugd mocht met tegenstander DOS’46 oplopen. Hoe gaaf is dat, in de mooie ambiance die Fortuna
heeft, het veld betreden met de topspelers en -speelsters van Nederland. Mooi om te zien, bijzonder om
mee te maken.
De eerste helft vanaf de tribune gekeken. Daar twee gretige ploegen aan het werk gezien. Wie durft te
zeggen dat korfbal niet fysiek is, mag op mijn kosten eens zo’n wedstrijd bijwonen. Het was fel en in mijn
ogen fair. Het scheidsrechtersduo moest goed opletten, maar leidden het duel prima. Toch wel trots dat Rick
en Alex in de Korfbal League fluiten. En steeds vaker. Natuurlijk wisselen ze af met wedstrijden uit de
Hoofdklasse, om meer mensen op dit niveau te laten acteren. Het blijft gaaf om te zien. De tweede helft
mocht ik bij Korfbal League-manager (want die heb je dan natuurlijk) Joris plaatsnemen op het balkon. Hij
verzorgt daar samen met Ferdinand Wittenberg het commentaar en met nog 9 anderen die ik zo kon tellen
de gehele live stream voor de kijkers thuis, maar ook de licht-en-geluid-show voor het publiek. Mooi om te
zien en leuk om weer wat meer te weten te komen. Leren van anderen is altijd goed en we hebben weer wat
ideeën naar De Lier meegenomen. Pure korfbalcultuur. Dank voor de gastvrijheid!
De uitslag van Valto 2 is inmiddels binnen. Pakjesavond lijkt lang geleden. Overgangsklasse is andere koek.
Volgende week, met veel publiek, is er veel mogelijk. Laat je zien, laat je horen. En meteen blijven hangen
voor Valto 1 natuurlijk. Tegen ZKV. Een krakertje. Het belooft gezellig te worden. Misschien meteen maar
een team maken en inschrijven voor de pub quiz Valto-A-Gogo eind december. Of voor die van de jeugd,
half januari. Dat zijn nog eens heerlijke avondjes. En dan heb ik het nog niet eens over de nieuwjaarsborrel.
Er ligt weer veel leuks in het verschiet.
Ik zet de meegereisde dames van de A1 af op de plaats van bestemming. Blij met hun overwinning op
Fortuna, eerder vandaag. Nog één tussenstop en dan naar huis. Ik denk aan het moois dat we in Nederland
hebben. De avond is in haar laatste fase, natuurlijk nooit echt helemaal donker in ons Westland. Het moois
dat de verenigingsstructuur heet. Met haar eigen verenigingscultuur. Een belangrijk fenomeen in onze
maatschappij, met mensen als het belangrijkste kapitaal. Niet voor niets hebben wij een Nationale
Vrijwilligersdag. Afgelopen vrijdag. Gevierd in het weekend, door met elkaar te laten zien hoe mooi sport in
Nederland kan zijn. Niets zonder al die mensen, dat staat vast.
Nogmaals bedankt!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Avondje jeugdbestuur
We hebben het al twee keer eerder gedaan en vonden het tijd voor herhaling. Maar dan net iets anders. Een
avondje jeugdbestuur, waarin we als bestuur vertellen wat we zoal doen en waarin we een afvaardiging van
de A, B, C en D-jeugd willen vragen om ons te vertellen wat we zouden moeten doen. Met een eigen
voorzitter.
Ben jij benieuwd naar wat we doen en hoe de vereniging eigenlijk werkt? Vind je het leuk om mee te denken
en te praten over onderwerpen die spelen? Of over zaken die jij graag veranderd zou willen zien? Geef je
dan nu op voor deze avond. We zoeken per team één persoon die zijn of haar team wil vertegenwoordigen
en zo nu en dan bij elkaar wil komen met die groep.
We willen de aftrap doen op 23 januari 2019, vanaf een uur of 18.00. Het volwassen bestuur bakt de
pannenkoeken voor jullie, dus eten hoef je niet thuis te doen. Geef je snel op bij je coach!
Namens het jeugdbestuur, voorzitter
Max Hulsebosch
Namens het bestuur, voorzitter
Jan Jaap Elenbaas
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Programma 15 dec
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Opstellingen zaterdag 8 dec
Niet ontvangen.

Uitslagen 8 december
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nabeschouwingen
Senioren
VALTO 3 speelde uit tegen PKC 5. Het derde heeft het lastig, al waren er vorige week wel kansen om het
verschil kleiner te houden. Dit keer was de tegenstander ook duidelijk een maat te groot, want er werd met
30-14 verloren. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen DES 3. DES heeft twee punten, want zij wist
afgelopen zaterdag te winnen van Rust Roest, die net als VALTO nog 0 punten heeft.
VALTO 4 speelde thuis tegen DES 5. Een tegenstander die een stuk scherper schoot dan het vierde,
waardoor er al snel tegen een 1-6 achterstand aangekeken werd. Hierna kwam VALTO wel wat beter in de
wedstrijd, maar het verschil kon niet meer weggepoetst worden. Eindstand: 14-19. A.s. zaterdag speelt het
vierde uit tegen Excelsior 5, dat nog geen punten heeft behaald.
VALTO 5 speelde thuis tegen Paal Centraal 3. De studenten schoten wat beter uit de startblokken dan het
vijfde, waardoor het vijfde de hele eerste helft achter de feiten aan liep. In de tweede helft werden de rollen
omgedraaid en uiteindelijk wist het vijfde de overwinning nog vrij makkelijk binnen te halen: 15-11. A.s.
zaterdag speelt het vijfde uit tegen KVS 7.
VALTO 6 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij thuis tegen ONDO 4.
VALTO 7 speelde uit tegen DES 7. DES had haar eerste wedstrijd nipt gewonnen van ONDO 7, waar het
zevende vorige week nog van verloor. Toch wist het zevende de overwinning mee naar huis te nemen, want
er werd met 11-13 gewonnen. A.s. zaterdag speelt het zevende gelijk weer tegen DES 7, maar dan thuis.
VALTO 8 speelde thuis tegen Nieuwerkerk 9. In een wedstrijd, die al gauw gespeeld was, omdat het achtste
een comfortabele voorsprong wist te pakken, liepen de gemoederen toch nog onnodig hoog op. Het
veranderde niks aan de uitslag, want de winst was binnen: 19-10. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen
IJsselvogels 5, de enige ploeg in de poule die nog geen verliespunten heeft.
VALTO 9 speelde thuis tegen Meervogels 5. Net als vorige week had het negende moeite om tot scoren te
komen. Dit keer had de tegenstander daar beduidend minder last van en wist de overwinning al snel veilig te
stellen, einduitslag: 8-15. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen KCC 7.
A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Fortuna A2. Een wedstrijd waarin de scheidsrechter geen lichamelijk contact
duldde, want die werden bestraft met een strafworp. VALTO ging haar duidelijk beter (en slimmer) mee om
en kreeg zodoende 13 strafworpen, die ook allemaal verzilverd werden. Met als gevolg een verdiende
overwinning: 19-21. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Tempo A2, die tot nu toe nog geen punten wist te
behalen.
VALTO A2 speelde thuis tegen VEO A2. Een tegenstander die het zwaar heeft in deze poule. Ook tegen
VALTO konden ze geen vuist maken, want het verschil was gewoonweg veel te groot. Het werd een ruime
overwinning voor de A2: 26-6. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen ALO A1, de enige ploeg die tot nu toe
alle drie de wedstrijden wist te winnen in de poule.
VALTO A3 speelde uit tegen KVS A3. De A3 is lekker bezig, want na twee eerdere ruime overwinningen
werd ook afgelopen zaterdag makkelijk met KVS afgerekend, uitslag: 11-19. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis
tegen HKV/OE A2.
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen HKV/OE B1. Na vorige week verloren te hebben van concurrent ONDO,
moest er deze week gewonnen worden om een eventueel kampioenschap nog in eigen handen te houden.
Beide ploegen kenden een lastige start, want er een kwartier lang niet gescoord. Hierna was het HKV die het
initiatief nam en liep VALTO achter de feiten aan. In de tweede helft kwam VALTO steeds meer in haar spel
en begon het aan een inhaalrace. Dit lukte en er werd zelfs een voorsprong gepakt, die uiteindelijk ook over
de streep werd getrokken: 13-11. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Achilles B1.
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. De B2 kende een heel goede start: bijna elk schot was een
doelpunt, terwijl Phoenix het moeilijk had om tot een schotpoging te komen. Het resultaat: een prima
overwinning, 17-5. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Twist B1, die na drie wedstrijden bovenaan staat met
vijf punten uit drie wedstrijden. Bij winst kan de B2 de koppositie overnemen.
VALTO B3 speelde uit tegen DES B2. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, waarbij er in de eerste
helft maar weinig gescoord werd, ruststand: 3-2. In de tweede helft wisten beide ploegen wel vaker te
scoren, maar bleef het gelijk op gaan. Einduitslag: 8-8. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen ALO B2, een
ploeg die met 0 punten onderaan staat.
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C-jeugd
Valto C1 had het zwaar tegen ONDO C1. Was het onderschatting na winst in de 1e twee
competitiewedstrijden en de eenvoudige winst op ONDO C1 in de voorbereidingen op het veld? Is ONDO zo
enorm gegroeid de laatste maanden? Kwam Valto gewoon niet in het spel? Misschien wel een combinatie
van alles. Feit is dat er zeer ruim met 5-13 verloren werd. Komende zaterdag staat Fortuna C1 op het
programma. Van het veld weten we nog dat dit een erg sterke tegenstander zijn. Winst zal hier dan ook niet
het doel zijn. Wel een betere wedstrijd neerzetten dan afgelopen zaterdag.
Valto C2 kreeg Nikantes C1 op bezoek. Doordat Nikantes kampte met blessures hadden zij wat spelers uit
de B mee genomen. Deze gaven wel iets meer tegenstand maar nog steeds hoefde Valto niet heel hard aan
de bak voor een ruime overwinning. Er werd met 12-4 gewonnen. Komende zaterdag is de C2 vrij waardoor
er pas op 12 januari weer een wedstrijd is.
Valto C3 speelde nu al de return tegen Avanti C3. Werd er uit nog verloren met 1 doelpunt verschil, thuis
werd er gewonnen met 1 doelpunt verschil! Voor rust stond de teller bij Valto al op 3. Helaas werd er de 2e
helft niet meer gescoord aan Valto-zijde. Gelukkig was het genoeg voor de winst: 3-2. Komende zaterdag
spelen jullie thuis tegen DES C2 die nog puntloos onderaan staan.
Valto C4 kreeg ONDO C3 op bezoek. Op het veld werd hier ruim van verloren. Door blessures en wat
onduidelijkheid over aanwezigheid, waren er wat invallers. Met elkaar zorgde dat ervoor dat jullie goed bij
konden blijven. Helaas was het niet voldoende voor de winst. Er werd met 7-9 verloren. Netjes 7 doelpunten
voor Valto! Komende zaterdag zijn jullie vrij waardoor er pas 12 januari weer een wedstrijd op het
programma staat.
D-jeugd
Valto D1 kreeg KVS D1 op bezoek. Zij hadden hun 1e twee wedstrijden gewonnen wij onze 1e wedstrijd
verloren. Gelukkig waren deze wedstrijd de rollen omgedraaid en ging Valto vol voor de winst. Er werd vrij
eenvoudig met 12-7 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Excelsior D1 die net als jullie
alleen van KCR heeft verloren. Op het veld hebben jullie eenmaal van deze ploeg gewonnen en eenmaal
verloren. Het belooft zaterdag dan ook een spannende wedstrijd te worden!
Valto D2 kreeg Dijkvogels D1 op bezoek. Na twee nederlagen op rij was Valto gebrand op de winst en dat
zag je terug in de wedstrijd. Tot rust ging het nog redelijk gelijk op (4-2) al had Valto wel beter spel. Na rust
ging Valto los en liep over Dijkvogels heen door 6 doelpunten te maken in 12 minuten. Uiteindelijk werd er
met 13-6 gewonnen. Zaterdag a.s. komt Phoenix D1 op bezoek die, net als jullie, twee punten uit 3
wedstrijden hebben.
Valto D3 speelde tegen de concurrent van de veldcompetitie: ONDO D5. Valto speelde een slordige
wedstrijd. Gelukkig was het nog altijd goed genoeg voor de volledige punten en werd er met 4-7 gewonnen.
Komende zaterdag komt mede-koploper Dijkvogels D2 op bezoek. Tot nu toe wisten zij alle 3 de wedstrijden
heel ruim te winnen. Eens kijken of Valto een einde kan maken aan deze zege-reeks.
Valto D4 was de afgelopen twee weken vrij. Gelukkig mogen zij a.s. zaterdag eindelijk weer een wedstrijd
spelen, uit tegen Futura D2. Zij staan na 3 wedstrijden nog puntloos onderaan.
Valto D5 ging op bezoek bij ONDO D6. Hoewel Valto netjes 3 doelpunten wist te maken, was het niet
genoeg voor de winst. ONDO maakte er namelijk 6 en won zo de wedstrijd. Helaas! Komende zaterdag is de
D5 vrij waardoor 12 januari pas de volgende wedstrijd gepland staat.
E & F jeugd
Een aantal E-teams had afgelopen zaterdag een wedstrijd, andere hadden een vrij weekend. Bij F had de F3
weer een vrij weekend.
VALTO E1 heeft weer gewonnen en zelfs een keertje ‘makkelijk’. Het rondspelen verliep nog niet heel
makkelijk, maar in de counter was de E1 heel trefzeker. Zo werd er met 7-15 gewonnen van Avanti E1.
Volgende week is Korbis E1 de tegenstander.
VALTO E4 had het erg lastig tegen Avanti E5. In het begin van de wedstrijd wist Avanti al een aardige
voorsprong te nemen. Daarna ging de E4 beter spelen, maar de voorsprong van Avanti bleef bestaan. De
uitslag was uiteindelijk 3-25. Volgende wedstrijd is komende zaterdag tegen Phoenix E3. Succes!
VALTO E5 ging zonder de vaste coaches op pad voor de wedstrijd tegen KVS. Misschien was het dit gemis
of het gebrek aan geluk, maar de E5 ging puntloos naar huis. Er werd met 8-9 verloren van KVS. Volgende
week mag de E5 het uit opnemen tegen Excelsior E6.
VALTO E6 heeft de wedstrijd tegen ONDO E11 met 4-2 gewonnen. Eerst hadden ze het lastig om kansen te
creëren, maar na het eerste doelpunt kwamen er nog heel wat kansen. De E6 heeft als een team gewonnen,
met hoog baltempo en het goed aanspelen van de vrijstaande spelers. Aanstaande zaterdag volgt de
uitwedstrijd tegen Pernix E5.
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VALTO E7 trof een bekende scheidsrechter in de wedstrijd tegen Avanti E7, Judith G. mocht namens Avanti
de wedstrijd leiden. Dit had voor de E7 een bijzonder positief effect. Ze begonnen scherp en pakten snel een
voorsprong. Dit hielden ze de hele wedstrijd vol en zo wist de E7 met 2-18 te winnen van Avanti E7. De E7
heeft zin in komende zaterdag als ONDO E10 op bezoek komt.
VALTO F1 heeft de smaak te pakken. Ook deze week werd er gewonnen en wel met2-25 van KCR F1. Er
werd goed rondgespeeld en al snel stond de F1 met 3-0 voor. Ook tegen 5 tegenstanders kreeg de F1 veel
kansen en vele werden er afgemaakt. Volgende week komt WION F1 op bezoek.
VALTO F2 had het lastig tegen Nieuwerkerk. In de eerste helft werd er helaas niet gescoord. In de tweede
helft ging dat een stuk beter, maar helaas had Nieuwerkerk F3 er toen al twee keer zoveel ingelegd; 4-8
werd daardoor de uitslag. De volgende tegenstander is van de F2 is ODO F2, uit in Maasland.

Nieuws van de Technische Commissie
Valto 1 legde Rapid uit Haarlem vorige week met 39-15 over de
knie. Dit weekend stond er een zwaardere tegenstander op het
programma; Valto 1 reisde af naar Tilburg. Een bekende
tegenstander voor Valto waarbij de wedstrijdpunten ook dikwijls
voor Tilburg waren. Dit weekend echter niet, Valto 1 was er
namelijk meer dan ooit op gebrand om ook hier de punten
binnen te halen. Met de rust stond Valto nog 2 punten voor
maar in de tweede helft werd het gat geslagen en werd er uiteindelijk met 18-26 gewonnen!
Valto 2 won vorig weekend een punt tegen het sterke KVS door met 18-18 gelijk te spelen. Dit weekend
werd er tegen directe concurrent SDO/Blijwerkt gespeeld. Het zo goed spelende 2e had dit weekend
duidelijk meer last dan normaal van de tegenstander. Het kwam er te weinig aan te pas om echt een vuist te
maken en aanspraak te kunnen maken op de winst. SDO ging er met de 2 punten vandoor door met 23-16
te winnen.
Valto A1 verloor van KVS afgelopen week en dit weekend werd de reis naar Delft ingezet om tegen Fortuna
A2 te gaan spelen. In een wedstrijd die bol stond van de strafworpen (Valto kreeg er maar liefst 13!) bleek de
Lierse ploeg de sterkste te zijn. Met 19-21 konden de punten mee terug naar De Lier.

Herhaling van berichten
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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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!

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 op Valto 4 en Valto 5 niet ingeschreven. Max regelde Valto 5
en Pierre nam Valto 4 voor zijn rekening. Ook zag ik Ruben K bij ons fluiten om
Kimberly uit de brand te helpen.
Pierre meldt “Later op de avond nog V4 gefloten...zoals je zelf gezien hebt kwamen zij
dik te kort tegen Des.. ”. “Inderdaad Pierre. Gezien dat Valto 5 een geroutineerde ploeg heeft, bij Valto 4
een paar heren ontbraken en het niet trainen (op Petra na) ze opbreekt.” -Peter Wedstrijdsport buiten VALTO
Pierre is een vaste klant bij onze buren door Dijkvogels 2 te fluiten. Pierre meldt “Gisteren Dijkvogels 2 - Nio
2 gefloten. Een sportieve wedstrijd waarbij Nio kort erop verdedigde. Dijkvogels kon daardoor niet het spel
spelen wat ze gewoonlijk doen. Dit resulteerde uiteindelijk in een 16 -21 overwinning van Nio.”
Jan kwam zaterdag, net als Pierre,ook 2x in actie. Eerst Fortuna B1 gefloten en hierna door naar Dijkvogels
1 tegen NIO1. Jan meldt: “NIO is een echte vechtploeg met veel overtredingen. Dijkvogels won terecht.
Gelukkig is het niet iedere zaterdag zo anders zou ik de fluit in de wilgen hangen”.
Cock heeft bij Eibernest gefloten. Weet verder geen details. Vermoedelijk is hij op dit moment zelfs nog
actief.
Rick en Alex gingen dit keer naar Delft voor Fortuna – DOS ’46. Geen details bekend.

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komende week
17:0
5

Sporting Delta
A2

PKC / SWKGroep
A3

Cock
Matthijsse

17:5
5

RWA 1

Fortis 1

Jan Korteland

Rick en Alex
Weet nog geen aanwijzing.
Gastheren
Voor de volledigheid de aanwijzing voor a.s. zaterdag. Dan weet je wie er zou moeten zijn ☺.
Mijn planning om te klussen was niet helemaal goed. Fijn dat Huib (C1 en B1) het van me overnam. Zijn
wedstrijden van Valto 4 en 5 vervielen wederom.
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

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!

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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Valto organiseert NK veldkorfbal!

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!
We hebben inmiddels 2 bijeenkomsten gehad, in oktober en in november. In die laatste hebben de
verschillende teams binnen de organiserende commissie hun plannen voor de aanpak gepresenteerd. Er
kwamen leuke ideeën naar boven en het belooft dat ook een geweldige dag te worden!
Echter niet zonder jullie hulp. De plannen worden nu verder uitgewerkt en uitgevoerd. Vanaf januari zullen
Irma Koornneef en Chantal van Kester de lijsten met benodigde vrijwilligers compleet gaan maken. Er zit
dan vast iets voor jullie bij. En met jullie bedoelen we natuurlijk leden, maar ook vrienden van de club,
ouders en andere familieleden mag je enthousiast maken. Maakt het je niet uit wat je gaat doen, dan kun je
nu al een berichtje sturen naar nk@ckv-valto.nl, dan zetten we je op de lijst, eventueel met je wens er bij.
Wie zitten er in de projectgroep? Jan Jaap Elenbaas (marketing), Jan Korteland & Bart van Muijen (horeca),
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligers), Rick Voskamp (live-stream), Sandra & Marcel
Kortekaas (financiën), Gertjan Stolk en Mark van Geest (inrichting terrein), Vera vd Eijk en Romy vd Berg
(side events), Hans Ridder (sponsorcommissie) en Marleen Slaman (projectleider).
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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. Muijen

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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Even voorstellen! Team van de week Valto E1

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Toon, Isis, Anouk, Sara, Lize en Elise.
Wie zijn de trainers/coaches?
Vera en Bas.
Wat kan dit team erg goed?
Scoren uit de counter.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Vrijkomen in 4/0.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Beachkorfbal toernooi met z’n allen in het Zuyderpark.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
Korbis E1, we hopen dat we gaan winnen maar dat gaat zeker niet makkelijk worden.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Vera en Bas natuurlijk!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Trommelen en schreeuwen
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 / of Valto 2 zaterdag?
28-19
Wat zou het team willen leren van Maaike Ridder die langs komt op de training?
Op 1 been schieten.
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Even voorstellen! Team van de week Valto E2

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Meiden: Lieke, Stacey en Anne
Jongens: Mike en Bas
Wie zijn de trainers/coaches?
Mandy en Romy
Wat kan dit team erg goed?
Scoren, voor elkaar de bal afvangen, de kortste weg nemen met verdedigen en pizza punten lopen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De doorloop verdedigen en strakke lange ballen gooien.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Onze eerste wedstrijd winnen op het veld tegen ONDO!
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
Tegen Achilles E2, we hebben er heel veel zin in en we hopen dat we gaan winnen.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Mandy natuurlijk!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Het oplopen met de spelers.
Wat wordt de uitslag voor Valto 2 zaterdag?
24-17
Wat zou het team willen leren van Pieter van Muyen die langs komt op de training?
Doorloop verdedigen en de doorloop scoren met 1 hand.

Beste spelers:
Frank de rijcke, Max Hulsebosch en Romy
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Leukste aan team van de week;
trommelen met de trommels.

Even voorstellen! Team van de week Valto E3

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Jet Schenkeveld, Dieke Poot, Sofie van den Berg, Charlotte van Ruijven,Sara van den Berg
Wie zijn de trainers/coaches?
Vera Lagerwerf, Iris Lagerwerf & Laura van der Eijk
Wat kan dit team erg goed?
Wij kunnen erg goed samen spelen en tot goede kansen komen. Ook kunnen wij best wel goed verdedigen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Wij vinden het nog wel erg moeilijk om de doorloop te verdedigen, daar komen vaak onze tegen doelpunten
uit. Ook vinden wij het zelf moeilijk om de doorloop te scoren.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Wij gaan eind december een leuk teamuitje doen voor sint en kerst. Hier hebben we erg veel zin in!
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
Wij spelen om 11:15 uur thuis tegen KVS. Wij hebben tegen KVS zeker kans om te winnen en gaan er
helemaal voor!
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
ste
Onze favoriete korfbal speler is Maaike Ridder uit het 1 , omdat zij ook bij ons langs is gekomen op de
training afgelopen week.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
ste
de
Dat we gezellig met het team de wedstrijd van het 1 en het 2 mogen kijken!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 / of Valto 2 zaterdag?
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Wij verwachten dat de uitslag van Valto 2 in 19-17 eindigt. En Valto 1 in 29-17.
Wat zou het team willen leren van Maaike Ridder die langs komt op de training?
Wij willen graag dat Maaike ons helpt bij de doorloop.

Even voorstellen! Team van de week Valto E7

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Nora, Lizzy, Solana, Mirte, Sophie, Vinn en Tim.
Wie zijn de trainers/coaches?
Coaches: Daan en Lisa.
Trainers: heel veel, te veel om op te noemen.
Wat kan dit team erg goed?
Samenwerken waardoor we goed kunnen scoren!
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Het snel overgooien en het vrijlopen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Dat we wedstrijd met 20-2 hebben gewonnen!!!
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
We spelen zelf om 11:15 thuis tegen ONDO E10. We hopen dat we gaan winnen, dus kom ook allemaal
kijken!
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Onze favoriete spelers zijn wij zelf! Wij bestaan alleen maar uit toppers.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
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Dat we mogen oplopen met Valto 2.
Wat wordt de uitslag voor Valto 2 zaterdag?
Valto gaat natuurlijk winnen, we denken met 13-8.
Wat zou het team willen leren van Pieter van Muyen die langs komt op de training?
Hoe we beter kunnen verdedigen en vrijlopen in de wedstrijd. En Lizzy zou graag groter willen worden ;).
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Save the date
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Wedstrijdverslagen
VALTO 1 wint ruim dankzij sterke 2e helft tegen KV Tilburg.
Sponsors: Martin Stolze b.v. / Van Wensen elektrotechniek B.V.
Het vlaggenschip van VALTO is het zaalseizoen goed begonnen. De eerste wedstrijden tegen oude
bekende ONDO (M) in Middelburg en Rapid uit Haarlem werden gewonnen. Twee andere ploegen in de
e
poule wisten ook beide wedstrijden te winnen. Hierdoor startte we vandaag met drie koplopers in de 1
klasse E. Mede koploper Excelsior uit Delft heeft bij aanvang van de competitie hoog van de daken
geroepen dat zij het kampioenschap willen gaan opeisen. VALTO wil zo lang mogelijk mee blijven doen voor
de bovenste plaatsen en bekijkt het per wedstrijd. ZKV is ook nog ongeslagen en komt uit de
overgangsklasse. Zij willen graag weer terug naar dit niveau en zullen dus ook elke wedstrijd tot het gaatje
gaan voor de overwinning.
Vorige week had VALTO geen kind aan Rapid uit Haarlem en wist 39 keer de korf te vinden. Excelsior
speelde toen tegen de tegenstander van VALTO deze week en wist met een krappe 19-21 overwinning de
punten te pakken. Een tegenstander om rekening mee te houden dus. Met een zevental Lierse supporters
op de tribune ging de wedstrijd van start onder leiding van scheidsrechter Arjan Roos. Frank was vorige
week niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen en begon daarom vandaag op de bank. Bart,
Laurens, Naomi en de jarige Zané begonnen in de aanval, terwijl Mees, Thom, Nikki en Maaike onze
defensie vormden. VALTO wist in de tweede minuut de score te openen, maar de thuisploeg volgde dit
voorbeeld in de volgende aanval. Hoewel KV Tilburg op het veld twee klassen lager speelt dan VALTO
trokken zij in de beginfase het initiatief naar zich toe. Zij namen een kleine voorsprong bij 2-1 en 3-2, maar
Thom en Bart zorgden voor de gelijkmakers. Na een kwartier spelen waren beide ploegen nog steeds in
evenwicht bij 5-5, waarna KV Tilburg met drie doelpunten op rij een gaatje wist te slaan. Tijd voor een timeout vond Eric en deze bleek ook direct zijn vruchten af te werpen. Met drie doelpunten van Laurens, Maaike
en Thom was het twee minuten voor de rust weer gelijk bij 8-8. Voor VALTO zou het wel handig zijn om nu
het koppie erbij te houden om te voorkomen dat er met een achterstand gerust zou gaan worden. Dit
begrepen de spelers zelf blijkbaar maar al te goed, want met twee heerlijke doelpunten van Laurens en Bart
werd de gang naar de kleedkamers gemaakt met een 8-10 voorsprong.
De tweede helft startte hetzelfde als de eerste helft. Twee strak verdedigende ploegen, waardoor het weer
even duurde voor de eerste treffer viel. In de eerste aanval scheelde het maar heel weinig bij VALTO, maar
toch duurde twee minuten voor VALTO het verschil op drie bracht. Niet veel later schoten Laurens en Zané
ons naar 9-13 en leek het eerste echte verschil op het scorebord gezet. KV Tilburg zou nog enkele minuten
aangehaakt blijven met een verschil wat schommelde tussen de drie à vier doelpunten. Halverwege de
tweede helft schakelde VALTO een tandje bij en wist door doelpunten van Bart en Thom de marge naar zes
te tillen. Hiermee leek het verzet bij KV Tilburg gebroken en de punten in de pocket voor VALTO. Coach
Steven de Graaf van KV Tilburg probeerde met wat omzettingen nog wat te redden, maar VALTO was nu los
en straalde heel veel zelfvertrouwen uit. De thuisploeg had het lastig om nog een goede aanval neer te
zetten door de druk die door VALTO werd opgelegd. VALTO leek vleugels te krijgen en liep verder weg naar
12-20. Met een time-out probeerde Steven de Graaf de flow van VALTO te doorbreken. KV Tilburg wist na
deze time-out ook nog wat terug te doen, maar dit bleken de laatste stuiptrekkingen te zijn. Thom zou
eigenhandig het verschil weer herstellen naar 14-22 toen Eric weer een time-out aanvroeg om de ploeg door
de laatste vier minuten te loodsen. Dit zouden nog een viertal productieve minuten worden, want Laurens,
Bart, Frank, die de laatste tien minuten binnen de lijnen kwam, en Thom zette het totaal voor VALTO op 26
treffers. Het slotakkoord kwam echter van de thuisploeg die de eindstand op 18-26 zette vanaf de
strafworpstip. Uiteindelijk toch een ruime overwinning voor ons vlaggenschip na een moeizame start in het
eerste deel. Het gemis van een supportersschare leek even roet in het eten te gooien, maar toen de spelers
hun ritme eenmaal te pakken hadden werd de wedstrijd binnen gehengeld. Op Thom leek met twaalf treffers
vanavond weer geen maat te staan, maar ook Laurens en Bart deden met zes en vijf doelpunten een flinke
duid in het zakje. Hoewel zij de doelpunten maakten, waren de andere spelers de belangrijke schakels om
tegenstanders op het verkeerde been te zetten. VALTO heeft vanavond weer als collectief de tegenstander
met succes bestreden en is na vanavond nog samen met Excelsior zonder puntverlies. Zij speelden
e
vanavond tegen 3 klasser op het veld, Ten Donck uit Ridderkerk en wonnen gemakkelijk met 30-17. ZKV
verslikte zich vanavond in RODA in hun eigen sporthal “de Struyck” en deelden met 19-19 de punten. Dit
ZKV komt volgende week uit Zaandam naar De Lier om de degens te kruisen met ons vlaggenschip. Een
tegenstander van formaat die vorig seizoen uit de overgangsklasse is gedegradeerd en gebrand zal zijn op
een overwinning. We hebben vandaag met z’n zevenen ons best gedaan om ons te laten horen, maar het
viel niet mee om over de volle tribune met Tilburgers heen te komen. We hopen dan ook dat de tribunes
zaterdag weer gevuld zijn met mensen die de Lierse trots naar de overwinning schreeuwen. Dit is de laatste
wedstrijd voor de feestdagen, waarna pas op 12 januari de competitie wordt hervat in Delft tegen Excelsior.
Tot zaterdag allemaal, Arno.
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Valto 8
Afgelopen zaterdag speelde Valto 8 de eerste thuiswedstrijd van dit zaalseizoen. Maar laten we eerst even
terugblikken op het seizoen tot nu toe. Na een veldcompetitie waarin alle wedstrijden roemloos verloren
gingen en een aderlating van overgang van veld naar zaal door de transfer van Sjors van Valto 8 naar Valto
9 begonnen we wat schoorvoetend aan de zaalcompetitie. Michiel geblesseerd, Bart druk met het coachen
van zijn D3 en Valto 3 hadden we de eerste wedstrijden gelijk al invallers nodig. De eerste wedstrijd werd
dat good-old Sjors die met ons mee ging naar NIO. Daar mocht hij gelijk een hele wedstrijd voor ons spelen
zodat de Bronto's wat door konden wisselen. NIO is een ploeg die, net als Valto, een leeftijdsgemiddelde
heeft van 40+. Ook Bronto's dus.... Het was een gelijk opgaande wedstrijd die ook gelijk eindigde: 15-15.
Vervolgens troffen we de week erna weer een Rotterdamse ploeg: WION. Na een wat laat vertrek en fileleed op de A20 kwamen we 3 minuten voor tijd de hal binnen waarna we ons nog om moesten kleden. Met
nog steeds de ontbrekende Michiel en Bart en ook Roos die dit keer niet mee kon, maar wel met Helen en
FrankP. De late aankomst resulteerde in een niet zo goede start van de 1e helft. Gelukkig herstelde Valto
zich waardoor we in de 2e helft vrij makkelijk over WION heen liepen en er met 9-16
gewonnen werd.
En dan de wedstrijd van afgelopen zaterdag. We waren gewoon compleet. Michiel hersteld en Bart die
tussen zijn coachen door zag dat Valto 8 precies paste. De tegenstander was Nieuwerkerk 9. Een vrij jonge
ploeg, vooral bij de dames, met het fanatisme wat een jongere ploeg vaak automatisch met zich meebrengt.
Het was dan ook een pittige wedstrijd met het nodige duw- en trekwerk en een scheidsrechter die af en toe
heel ‘duidelijk' op moest treden. De eerste helft ging nog redelijk gelijk op. Valto liep steeds uit waarna
Nieuwerkerk weer terug kon komen op 1 of 2 doelpunten verschil. In de tweede helft wist Valto steeds verder
uit te lopen. Met nog 2 minuten op de klok maakte de dame van Jolanda een doelpunt waardoor het gat
verkleind werd tot 8 doelpunten. Dit werd bij Nieuwerkerk gevierd alsof het de gelijkmaker was. Gelukkig
strafte Jolanda binnen een minuut deze euforie weer af door er zelf nog maar eentje in te gooien. De
eindstand was uiteindelijk duidelijk: 19-10 winst voor Valto.
Komende zaterdag gaan we op bezoek in Moordrecht om tegen IJsselvogels 5 te spelen. Zij zijn na 2
wedstrijden nog ongeslagen. Hun gemiddelde leeftijd is ruim de helft dan die van Valto 8 maar na zaterdag
weten wij dat dit lang niet altijd zegt wie de langste adem heeft!

Valto D1 tegen KVS D1
Een volle tribune een compleet team wat er ontzettend veel zin in heeft. De sponsor tassen aan de zijlijn.
Laat de wedstrijd maar beginnen.
Tom de scheidsrechter vloot af en daar gingen ze.
Al snel werd er gescoord een prachtige punt van Jonne. Er werd flink geklapt en de spelers zag je
glunderen. Vol goede moed verder en hoppa weer een . Wat werd er goed verdedigd en ondanks dat er over
en weer werd gescoord bleven ze op voorsprong en gingen ze de rust in met 6-4. Een peptalk van Thomas
en water voor de inspanning gingen ze de tweede helft in.
Prachtige voor sets gegeven, waardoor Valto D1 mooie punten kon scoren. En de supporters wilde nog
meer want tja ze hebben nog niet gewonnen. Leek wel of ze onze gedachten konden lezen ,want tjee was
haast niet bij te houden een na de ander werd gescoord. Thomas ( coach ) straalde helemaal. En terecht
want Valto D1 heeft een prachtige score neergezet 11-5 gewonnen. Via deze weg willen we ook Rosann
bedanken voor het invallen en Tom voor het fluiten van de wedstrijd.
Ook willen wij alvast iedereen een mooie gezellige kerst toe wensen en een knallend oud en nieuw . 2019
wordt een sportief gezellig jaar. Aan de D1 spelers zal het niet liggen.
Gr Sven en Ramona

Valto D3
De D3 heeft een goeie wedstrijd gespeeld met een mooie score van 4-7 tegen ONDO in de Hoekstee in
Hoek van Holland. Dat het in HvH was zorgde voor verwarring, maar gelukkig was iedereen ruim op tijd
aanwezig. De wedstrijd was krap 2 minuut bezig toen de 1e punt viel voor ONDO. Daarop maakte Jenthe
gelijk spel in de 7e minuut. Gevolgd door Floor in de 13e minuut. De stand was 1-2. Daarna volgde Noor met
de 1-3. ONDO liet dit niet op zich zitten en volgde Valto's voorbeeld met 2-3. Met nog 6 minuten te gaan in
de eerste helft scoorde Iris de mooie 2-4 score.
De rust kwam als geroepen voor een klein beetje overleg en lekker koel water om daarna weer vol frisse
moed terug te keren. Ja, ze hebben een leuk team wat goed op elkaar inspeelt. Tuurlijk zien wij vanaf de
kant, waar aan gewerkt moet worden en waar de knelpunten liggen, maar de beste stuurlui staan niet voor
niets aan de kant!
Noor maakte binnen 5 seconden de eerste treffer, 2-5! Daarna was ONDO aan de beurt met een score en
was het 3-5. Daarna nam Floor de bal en volgde de 3-6. Na heel wat kansen van onze kant volgde toch de
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4-6. Maar uiteindelijk maakte Kevin de laatste treffer en stond het 4-7. Een mooi resultaat!!! Bram en Ben
bedankt voor jullie inval-hulp, ook al was het van korte duur!!!

Valto D5
Wij hebben afgelopen zaterdag een wedstrijd gespeeld tegen Hoekstee. Eerst verzamelen bij Valto, daarna
met de auto’s naar Hoek van Holland toe. Daar gingen we omkleden en daarna ging onze coach Bart ons
toespreken. Hij vertelde ons dat we niet met Bart boogjes moeten gaan gooien, maar strakke ballen met 1
hand! Daarna gingen we de warming-up doen.
De wedstrijd ging heel goed en we kregen aardig wat kansen. We hebben vlot naar elkaar over gespeeld en
3 mooie doelpunten gemaakt. Onze tegenstanders waren ook goed en maakte 6 goals, dus we hebben weer
net verloren. Maar we speelden goed, we hebben een leuk team en we worden steeds beter, dus we gaan
snel weer een wedstrijd winnen…
De groeten
Julia Zoeteweij

Avanti E1 - Valto E1
Zaterdag mochten wij naar Pijnacker om daar een pot te spelen tegen Avant E1.
In een oefenwedstrijd waren wij dit team al tegen gekomen. Toen hadden wij gewonnen maar nu op hun
terrein en dat is altijd toch weer anders.
De wedstrijd begon een zij gooide er gelijk een in. Daarna konden wij er drie scoren. Toen maakte zij het
weer gelijk. We scoorde nu omstebeurten een paar keer en tot de 5-6 ging het gelijk op, dit was 5 min voor
het eind van de eerste helft. Maar toen kwamen wij los en gooide wij er nog 4 in voor de rust.
Dus met 5-10 de rust in.
De tweede helft scoorde we gelijk weer. En daarna kreeg Toon ook nog eens een strafworp. Hij gooide deze
er heel beheerst in.
Wij bleven verder goed overspelen en ruimtes zoeken en zo konden wij iedere keer goed bij de korf komen
en scoren. Avanti scoorde er ook nog een paar en daardoor was de eindstan d op 7-15 gekomen. Een leuke
en verdiende overwinning.
Groetjes Elise.

Valto E4
Vandaag speelde de E4 uit tegen Avanti in Pijnacker. Onze meiden gingen hun eerste wedstrijd van het
binnenseizoen enthousiast in! Goed kijken en netjes overspelen. Er werd keihard gerend om de
tegenstander goed te verdedigen en er werd zoveel als mogelijk was aangevallen. Dit leidde tot 3
doelpunten! De tegenpartij scoorde er helaas 25. Een groot verschil, dat niet zo groot had hoeven te zijn
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doordat de scheidsrechter ook de verdedigde doelpunten meerekende. Jammer meiden! Aan jullie inzet
heeft het niet gelegen. Volgende week weer een nieuwe kans lekker thuis tegen Phoenix.
Vr gr Suzanne

Valto E5
Vandaag speelde Valto E5 thuis tegen KVS/Maritiem E5.
In de eerste eindigde Valto met een 3-0 achterstand.
In de tweede helft wisten ze 5! doelpunten te scoren en stonden ze daardoor meteen met 5-4 voor.
In de derde helft wisten ze de voorsprong te behouden en eindigde deze helft met 7-5.
In de laatste, wederom spannende, helft kon Valto er nog 1 in de korf werpen, maar helaas gooide KVS er 4
in waardoor ze de wedstrijd met 8-9 wonnen.
Maar ze hebben weer geweldig gespeeld en goed samengewerkt als team. Elke week groeien ze weer. Was
weer erg leuk om naar te kijken!
Hartelijke groeten,
Wendy

Valto E7
Zaterdag reden we met 3 auto’s naar de Viergang in Pijnacker.
En daar hadden we een korfbal wedstrijd.
En raad eens? We hebben 18-2 gewonnen.
Het ging super goed en we zijn heel blij.
En ons team is ook super goed.
Zo leuk een jongens & meiden team!
We winnen de laatste tijd best wel veel.
Tim en Vinn deden heel goed mee.
Ze scoorden ook nog een paar doelpunten.

Groetjes Nora!

De Bijblijver, 10 december 2018

22

Valto F1
Valto F1 speelde afgelopen zaterdag tegen KCR in Ridderkerk. We speelde om 5 over 10 dus we moesten
vroeg uit bed. Iedereen was fit en fruitig, we konden er tegen aan. Na 10 min stond het 0-4 in het voordeel
van Valto. Lisanne pepte ons lekker op zodat we door konden met het 2e deel. In het 2e deel had KCR ook
een peptalk gekregen, maar Valto was nog steeds beter. In de rust stond het 0-11, wij speelde echt goed.
Iedereen heeft een keer gescoord van de F1. Luna, Don, Rosan, Suze, Jade en Daan onze trouwe
supporter. Toen ging het 3e deel beginnen, KCR met een superspeler hebben ze ook een keer gescoord.
Wij bleven goed verdedigen en aanvallen, Lisanne zei dat wij goed speelde. Na het 3e deel stond het 1-19.
We gingen winnen, maar moesten nog 1 x goed spelen. Dat hebben wij gedaan en de eindstand was 2-25.
De toppers van de F1 hebben goed gespeeld. Gefeliciteerd met de overwinning. Op naar volgende week
dan spelen wij tegen thuis tegen WION F1 om 10:15 in de Vreeloo hal. Zien we jullie dan?
Groetjes de F1

Valto F2
Afgelopen zaterdag had de f2 een thuis wedstrijd tegen Nieuwerkerk F3.
Het was een erg spannende wedstrijd en zoals eerder gezegd, het team van Valto ging knallen!!
De uitslag was helaas 4-8 voor Nieuwerkerk , maar het was een erg leuke wedstrijd.
Gr Lizzy van ’t Wout

Valto activiteiten
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