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Hoop 

Bijna een maand geleden liep onze poes van huis weg. Ze was geschrokken van iets in de achtertuin en 
omdat de deur openstond kon ze weg. Hoe precies weten we niet, want ze is hartstikke blind. Daarom zat ze 
ook in de tuin en niet meer daarbuiten. Bang dat ze, eenmaal er uit, de weg niet meer terug zou vinden. Die 
angst werd werkelijkheid toen ze inderdaad niet meer terugkwam. De vele zoektochten leverden niets op. Er 
ging een week voorbij, twee weken, drie en deze week was nummer vier. Geen spoor van onze 14 jarige 
huisgenoot. Niets. Alleen hoop. Hoop dat ze ooit de weg terug zou vinden, of dat ze gevonden zou worden. 
En afgelopen weekend was het dan toch echt zover. Aan de andere kant van het water, over de weg en in 
een achtertuin van hele aardige mensen, werd ze gezien en binnengehaald. Inmiddels ligt ze weer op haar 
vertrouwde plekje, mager maar gezond. 

Het is bijzonder hoe het leven kan zijn. Ook het sportleven. Niet alleen het warme medeleven van veel 
mensen op de club, reacties na de vondst, maar ook de prestaties. Bij VALTO 1 hoop je na een 
teleurstellende start op het veld, dat het in de zaal beter gaat. De prestaties, natuurlijk, maar ook hoe de 
groep een groep wordt, is, blijft. Groeit en toont. Afgelopen zaterdag de vierde overwinning op rij. 
Overtuigend. Aantrekkelijk spel. Een team. Een selectie. Want hoe tegengesteld kan het zijn. VALTO 2 op 
het veld op de juiste koers, maar zoekt in de zaal nog naar een manier om de tegenstanders te verslaan. Ik 
heb goede hoop dat ook dat goed gaat komen. Net als bij VALTO A1 trouwens. Met twee overwinningen op 
rij tanken ze vertrouwen. Althans, dat zou ik doen. 

Hopen is het nog wel op de eerste overwinning van VALTO 9. Maar ook daar laten we ons niet uit het veld 
slaan. We gaan stug door, blijven trainen en worden vanzelf beter. In het nieuwe jaar, op 19 januari 
overigens thuis tegen Achilles. Hal 2. Er zijn nog enkele kaarten. Volle tribunes overigens ook bij de jongste 
jeugd afgelopen zaterdag. Voor ons vertrek kon ik de wedstrijden van de F1 en E1 nog even meepakken. 
Hoop is daar niet nodig, vertrouwen is er in overvloed. Met uitslagen van respectievelijk 27-5 en 12-5 hoeven 
we ons geen zorgen te maken. Die wedstrijden werden gefloten overigens door de wat oudere jeugd. Soms 
voor de eerste keer. En dat kan best spannend zijn, want natuurlijk weet je de regels wel, maar zie ze dan 
nog maar toe te passen. Gelukkig, met de juiste begeleiding van de meer ervaren scheidsrechters, ging het 
heel goed. En dat is mooi, want iedere week staan er voldoende wedstrijden op het programma en zolang 
we veel mensen hebben die kunnen fluiten, is iedereen ook niet elke week aan de beurt. 
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En over de jeugd gesproken, we gaan het weer doen! Een jeugdbestuur. Alleen nu niet één avond, maar een 
aantal bijeenkomsten zoals een echt bestuur, maar dan voor de jeugd. De eerste keer zullen we wat 
uitleggen als bestuur. Wat we doen. En waar we voor zorgen. Wat ons doel is. En we bakken 
pannenkoeken. Daarna mag het jeugdbestuur zelf aan de slag. Zonder ons er bij. We zijn namelijk nog 
steeds benieuwd waar jullie aan denken. Hoe jullie korfbal zien in het algemeen en VALTO in het bijzonder. 
Wij zorgen er voor dat jullie punten worden meegenomen in onze bestuursvergaderingen. Lijkt je dit wat? 
Geef je dan snel op bij je coach. Per jeugdteam van D, C, B en A-ploegen zoeken we iemand. Max 
(voorzitter) en ik hopen op veel aanmeldingen. 

Zonder hoop, geen leven. Je hebt veel in de hand, niet alles. Doe wat je kunt doen en probeer dat zo goed 
mogelijk te doen. En daarnaast hopen dat het stukje geluk wat soms nodig is, ook daadwerkelijk aan je zijde 
is. In dat licht … ik ga de Top2000 maar eens luisteren, in de hoop dat we bij VALTO-a-Gogo hoge ogen 
gooien. Met een beetje geluk, moet dat lukken! 

Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Zaterdag 22 december 2018 

Opstellingen zaterdag 22 december 
VALTO 7, 16.20 uur uit, vertrek 15.15 uur 
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Vincent H 
Petra, Nathalie en Marije, res: Mandy B en Lysanne V 

VALTO 8, 13.00 uur uit, vertrek 12.00 uur 
Martin, Michiel, Arie, Bart en Marco 
Jolanda, Marleen, Fiona, Leonie en Rosanne 

Uitslagen 15 december 2018 

16:20 Meervogels/Física 7 - VALTO 7 Ralf Huisman De Veur Veld 1

13:00 Nexus 4 - VALTO 8 Margriethal Veld 1

12:00 Fortuna/Delta Logistiek 
C3

- VALTO C3 Fortuna-hal Veld 1

15:10 Olympia (S) D1 - VALTO D1 Olympia Veld 1

12:00 Korbis D3 - VALTO D4 Mirjam Anker De Dreef Veld 1

12:00 ONDO (G) E7 - VALTO E3 Daan Zuijderwijk Westlandhal Veld 1

12:00 DES (D) E1 - VALTO E4 De Hoornbloem Veld 1 4k 1

10:00 KVS/Maritiem E5 - VALTO E5 De Blinkerd Veld 1

10:15 VALTO F2 - ODO F2 Tessa Boers Vreeloo Hal 1 4k 2

10:15 VALTO F3 - ONDO F3 Lorenzo Matthijsse Vreeloo Hal 1 4k 1

VALTO 1 - ZKV (Za) 1 25 - 16

VALTO 2 - Tempo 2 15 - 22

VALTO 3 - DES (D) 3 14 - 18

Excelsior (D) 5 - VALTO 4 19 - 19

KVS/Maritiem 7 - VALTO 5 20 - 21

VALTO 6 - ONDO (G) 4 10 - 11

VALTO 7 - DES (D) 7 13 - 7

IJsselvogels 5 - VALTO 8 14 - 9

KCC/SO n 7 - VALTO 9 11 - 8

VALTO A1 - Tempo A2 14 - 12

ALO A1 - VALTO A2 23 - 15

VALTO A3 - HKVEiberne A2 16 - 9
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Achilles (Hg) B1 - VALTO B1 9 - 12

Twist B1 - VALTO B2 15 - 9

VALTO B3 - ALO B2 3 - 13

Fortuna C1 - VALTO C1 17 - 10

VALTO C3 - DES (D) C2 9 - 2

Excelsior (D) D1 - VALTO D1 6 - 5

VALTO D2 - Phoenix D1 7 - 5

VALTO D3 - Dijkvogels D2 7 - 8

Futura D2 - VALTO D4 3 - 7

VALTO E1 - Korbis E1 12 - 5

Achilles (Hg) E2 - VALTO E2 6 - 4

VALTO E3 - KVS/MarE2 3 - 12

VALTO E4 - Phoenix E3 11 - 5

Excelsior (D) E6 - VALTO E5 2 - 7

Pernix E5 - VALTO E6 4 - 10

VALTO E7 - ONDO  E10 10 - 10

VALTO F1 - WION F1 27 - 5

ODO F2 - VALTO F2 8 - 2

ONDO (G) F3 - VALTO F3 9 - 5
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Verslagen 
VALTO 3 speelde thuis tegen DES 3. Het derde begon goed aan de wedstrijd en wist lange tijd een kleine 
voorsprong op de tegenstander te houden. Na de 10-7 ging het echter de verkeerde kant op en kon het 
derde niet voorkomen dat DES er op en er over ging. Helaas ook dit keer weer een verloren partij voor het 
derde: 14-18. Volgende wedstrijd is op zaterdag 12 januari, uit tegen KOAG 3, waar buiten met 8-22 van 
verloren werd. 
VALTO 4 speelde bijna middennacht uit tegen Excelsior 5, wat nog geen punten had gehaald. Winst moest 
dus mogelijk zijn, maar ja dan moet je wel je kansen afmaken en daar schortte het nogal aan. Omdat in de 
laatste 10 minuten van de wedstrijd nog een achterstand van 6 doelpunten weggewerkt werd, voelde het 
gelijkspel als een gewonnen punt: 19-19. Pas zaterdag 19 januari speelt het vierde weer, ze mogen dan naar 
Zeeland, om tegen Atlas 2 te spelen. 
VALTO 5 speelde uit tegen KVS 7. In een doelpuntrijke wedstrijd die gelijk op ging, trok het vijfde aan het 
langste eind en won het nipt met 20-21. Het vijfde bezet nu de eerste plaats, samen met Excelsior 6, die ook 
alle drie haar wedstrijden wist te winnen. Zaterdag 12 januari staat de onderlinge wedstrijd op het 
programma, het vijfde speelt dan thuis tegen Excelsior 6, en dan kan er dus een gaatje geslagen worden. 
VALTO 6 speelde thuis tegen ONDO 4. Het zesde heeft wat moeite met scoren, want de vorige twee 
wedstrijden werd er respectievelijk 9 keer en 8 keer gescoord. Dit keer waren het ook ‘maar’ 10 doelpunten 
en doordat de tegenstander er één meer wist te scoren, ging de winst naar ONDO: 10-11. Zaterdag 12 
januari speelt het zesde weer thuis, dan tegen Excelsior 8. 
VALTO 7 speelde thuis tegen DES 7. Vorige week werd er ook al tegen dit team gespeeld, toen wist het 
zevende met 11-13 te winnen. Ook dit keer wist het zevende weer 13 doelpunten te maken, maar 
verdedigend zat het een stuk beter in elkaar, want de score bij DES bleef hangen op 7. Een keurige 
overwinning dus: 13-7. Als één van de weinige teams mag het zevende a.s. zaterdag een wedstrijd spelen, 
uit tegen Meervogels 7, dat nog geen punten heeft. 
VALTO 8 speelde uit tegen IJsselvogels 5. Een wedstrijd bovenin de poule, al zegt dat nog niet zoveel, 
omdat niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Helaas wist het achtste geen vuist te maken, met 
name wilde het scorend niet zo lukken. Er werd verloren met 14-9. Ook het achtste speelt a.s. zaterdag een 
wedstrijd, uit tegen Nexus 4, dat pas één punt wist te halen in vier wedstrijden. 
VALTO 9 speelde uit tegen KCC 7. Ondanks het fanatieke trainen, wil het scorend maar niet lukken bij het 
negende. Ook dit keer stokte het aantal doelpunten bij 8, en dat was niet genoeg voor de winst, want KCC 
wist er 11 te maken, uitslag: 11-8. Hiermee blijft het negende dus wachten op de eerste punten. Nu eerst een 
aantal weken vrij, en dan op 12 januari weer een nieuwe kans, uit tegen KOAG 5, die ook nog geen punten 
heeft gehaald. 
VALTO A1 speelde thuis tegen Tempo A2, een ploeg die haar eerste drie wedstrijden had verloren, maar wel 
elke wedstrijd 17 keer wist te scoren. De A1 had vorige week tegen Fortuna A2 knap haar eerste twee 
punten gehaald en dat smaakte naar meer. VALTO was wel de betere ploeg, maar wist dit niet voldoende om 
te zetten in een verschil in scoren, waardoor het lang spannend bleef. Gelukkig werd de overwinning wel 
binnen gehaald: 14-12. Zaterdag 12 januari speelt de A1 uit tegen Nieuwerkerk A1, de ploeg die gecoacht 
wordt door Kevin, die alleen nog maar van PKC A2 wist te winnen. 
VALTO A2 speelde uit tegen koploper ALO A1. Dit was terug te zien in de score, want de tegenstander was 
een maatje te groot voor de A2, er werd met 23-15 verloren. Zaterdag 12 januari speelt de A2 thuis tegen 
Phoenix A1, een wisselend spelende ploeg, die tot nu toe alleen nog maar van KVS A2 wist te winnen 
(10-20), een ploeg waar VALTO juist met 15-8 van verloor. 
VALTO A3 speelde thuis tegen HKV/OE A2. De eerste helft ging nog wel aardig gelijk op, maar in de tweede 
helft wist de A3 het verschil te maken en daarmee haar vierde overwinning binnen te halen: 16-9. In het 
nieuwe jaar wachten de sterkere tegenstanders in de poule. Als eerste op zaterdag 12 januari speelt de A3 
thuis tegen WION A2, die vier punten heeft gehaald uit drie wedstrijden. 
VALTO B1 speelde uit tegen Achilles B1. In een, toch enigszins, onverwacht moeizame wedstrijd moest de 
B1 alles uit de kast halen om de overwinning binnen te slepen. Gelukkig lukte dit wel, einduitslag: 9-12. 
Zaterdag 12 januari speelt de B1 thuis tegen KVS B1, een bekende tegenstander, want daar werd buiten ook 
al twee keer tegen gespeeld, in het voordeel van VALTO: 20-10 en 14-16. 
VALTO B2 speelde uit tegen Twist B1. Voorafgaand aan de wedstrijd had VALTO één punt minder dan Twist, 
dus zou bij winst VALTO voorbij Twist kunnen gaan. Helaas was Twist toch net even een maatje te groot en 
werd er met 15-9 verloren. Hiermee lijkt na vier wedstrijden het hoogst haalbare voor de B2 de middenmoot. 
Zaterdag 12 januari speelt de B2 thuis tegen Fortuna B3. 
VALTO B3 speelde thuis tegen ALO B2, een ploeg die nog geen punten wist te halen uit de eerste drie 
wedstrijden. VALTO wist al wel twee keer gelijk te spelen, maar dat dat geen garantie was, bleek al snel, 
want met rust stond het maar liefst 0-7. Gelukkig wist de B3 in de tweede helft wel een paar keer te scoren 
en de schade te beperken: 3-13. Zaterdag 12 januari speelt de B3 thuis tegen koploper ODO B2. 
VALTO C1 ging naar Delft om daar tegen Fortuna C1 te spelen. Op het veld was er twee een keer tegen 
deze ploeg gespeeld en met 9-18 en 13-7 verloren. 
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Fortuna draait bovenin mee in de top en VALTO moet haar best doen om punten bij elkaar te sprokkelen om 
onderin weg te blijven. Toch zette VALTO afgelopen zaterdag een knappe wedstrijd neer tegen Fortuna. Na 
een wat mindere start herstelde VALTO zich knap en wist tot 12-10 bij te blijven. Daarna stokte het bij VALTO 
en wist Fortuna nog door te scoren waardoor er na afloop een ietwat geflatteerde uitslag op het scorebord 
stond: 17-10. De C1 sluit het jaar af op een nette 4e plek en speelt op 12 januari thuis tegen Maassluis C1. 
Zij zijn na 3 wedstrijden nog ongeslagen maar wellicht kan VALTO daar verandering in brengen.  
VALTO C2 was afgelopen zaterdag vrij. Op zaterdag 12 januari starten jullie 2019 met de wedstrijd tegen 
Avanti C2. Zij zijn, net als VALTO, na 3 wedstrijden nog ongeslagen. Op papier een top-wedstrijd om de 1e 
plek. Op het veld is deze tegenstander al twee keer voorbij gekomen en toen werd er 2x redelijk eenvoudig 
door VALTO gewonnen. Laat onderschatting hier niet de grootste tegenstander worden!  
VALTO C3 had geen enkele moeite met DES C2. VALTO draaide beter aanvallen, pakte goed hun kansen 
en won zo met 9-2. De C3 komt dit jaar nog een keer in actie en wel aanstaande zaterdag. Fortuna C3 is de 
tegenstander die pas 2 wedstrijden gespeeld heeft tot nu toe: 1x winst, 1x verlies.  
VALTO C4 was vrij deze zaterdag en speelt pas op 12 januari weer een wedstrijd. Ze gaan dan op bezoek 
bij Trekvogels C1 die tot nu toe 2 wedstrijden wist te winnen en er twee verloor.  
VALTO D1 ging op bezoek bij Excelsior D1. VALTO startte zwak aan de wedstrijd en keek met rust tegen een 
5-1 achterstand aan. De tweede helft was een stuk beter: er werd beter voorverdedigd en de kansen werden 
beter benut. Helaas was het 1 kans te weinig waardoor er alsnog met 6-5 verloren werd. Komende zaterdag 
mogen jullie naar Olympia om daar tegen hun D1 te spelen. Zij staan nog puntloos onderaan dus winst moet 
hier zeker mogelijk zijn!  
VALTO D2 speelde een gelijkopgaande wedstrijd tegen Phoenix D1. Verdedigend stond het goed bij VALTO, 
aanvallend wilde het niet helemaal lukken. Met rust werd er tegen een 2-3 achterstand aan gekeken. Maar 
door hard werken wist VALTO op 5-5 te komen en uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe te trekken door met 
7-5 te winnen. Nu wordt het heel lang wachten op een volgende wedstrijd: zaterdag 26 januari pas komt 
Fortuna D3 op bezoek.  
VALTO D3 kreeg Dijkvogels D2 op bezoek. Werd er op het veld nog 2x van deze ploeg gewonnen, in de 
zaal stond er een sterker Dijkvogels waar VALTO veel moeite mee had. Het was een gelijkopgaande 
wedstrijd waarin het tempo lekker hoog lag. Helaas trok VALTO aan het kortste eind en werd er met 7-8 
verloren. Op 12 januari a.s. komt Fortuna D5 op bezoek. Zij hebben na 4 wedstrijden pas 1 punt gehaald.  
VALTO D4 ging op bezoek bij Futura D2 voor de tweede zaalwedstrijd. VALTO kwam goed uit de 
startblokken en kwam op 0-4 voorsprong. Futura haalde tegen het eind van de wedstrijd alles uit de kast en 
kwam tot 3-4 terug. Noodzaak dus voor VALTO om nog even alle zeilen bij te zetten, met resultaat. Er werd 
3-7 gewonnen. Komende zaterdag aan jullie naar Waddinxveen om tegen Korbis D3 te spelen. Zij hebben 
ook pas 2 wedstrijden gespeeld en hier 1 punt weten te halen.  
VALTO D5 was vrij deze zaterdag en ook komende zaterdag wordt er niet gespeeld. Dit gebeurt pas 12 
januari weer, tegen Avanti D5 die net als VALTO, na 3 wedstrijden, zonder punten zijn. 
VALTO E1 counterde er tegen Korbis flink op los en zo namen ze een ruime voorsprong. Korbis werd het 
goed lastig gemaakt en zo werd de overwinning binnen gesleept. De uitslag was 12-5 in Liers voordeel. In 
de volgende wedstrijd neemt de E1 het op tegen Phoenix E1. 
VALTO E2 mocht het opnemen tegen Achilles. Drie keer pakte de E2 een voorsprong maar helaas ging 
Achilles er op einde met de punten van door. 6-4 was de uitslag in het voordeel van de Hagenaren. 5 januari 
heeft de E2 haar volgende wedstrijd tegen Fortuna E5 in Delft. 
VALTO E3 stond als snel achter tegen KVS en deze achterstand kwamen ze niet meer te boven. Scoren 
was erg lastig tegen KVS en zo won KVS de wedstrijd met 3-12. Volgende wedstrijd is volgende week tegen 
ONDO E7. 
VALTO E4 heeft haar eerste overwinning te pakken. Ze speelden zaterdag een superwedstrijd. Vanaf het 
begin stond de E4 voor en dat wisten ze nu ook de hele wedstrijd vol te houden. Zo wonnen ze met 11-5! 
DES is volgende week de volgende tegenstander van de E4. 
VALTO E5 speelde ook een goede wedstrijd. Er werd goed samengespeeld en ook de rebound werd met 
goed gepakt, bij elk schot probeerden ze allemaal de bal te pakken. Er werd gewonnen met 2-6. Volgende 
wedstrijd is tegen KVS E5, volgende week, uit in Scheveningen. 
VALTO E6 heeft ook een lekkere wedstrijd gespeeld. De meiden pakken de tips van de coaches steeds 
beter op, waardoor ze steeds beter gaan spelen. De E6 heeft zaterdag met 4-10 gewonnen en heeft 
momenteel de eerste plaats in handen. Na de jaarwisseling kijken of ze deze positie tegen Die Haghe E3 
vast kunnen houden. 
VALTO E7 nam het op tegen ONDO E10. Lange tijd ging het goed en de E7 nam een flinke voorsprong. 
Maar ONDO ging opeens meer scoren en daardoor dreigde het mis te gaan. Gelukkig pakte de E7 de tips 
van de zijkant goed op en hielden ze een punt over aan de wedstrijd; 10-10 als uitslag.  Op 12 januari staat 
de volgende wedstrijd pas op het programma, thuis tegen Avanti E7.  
VALTO F1 kwam ook deze zaterdag heel snel voor. Dit keer was WION het ‘slachtoffer’, want VALTO walste 
over de tegenstander heen. 
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Tijdens de wedstrijd heeft de F1 allerlei opdrachten gekregen van de coaches om mee te oefenen. Vooral 
het tussenspringen werd goed gedaan. Uitslag was uiteindelijk 27-5 in Liers voordeel. ODO F1 gaat het de 
F1 wellicht moeilijker maken, 12 januari weten we daar meer over. 
VALTO F2 had het lastig tegen ODO F2. Al snel pakte de ploeg uit Maasland een voorsprong die ze niet 
meer uit handen gaven. Lange tijd wist de F2 de schade te beperken, maar in het laatste kwart wist ODO 
toch nog verder uit te lopen; uitslag 8-2. Volgende wedstrijd is weer tegen ODO F2, maar dan in onze eigen 
Vreeloo-hal. 
VALTO F3 had eindelijk weer een wedstrijd. Vol enthousiasme begon de F3 fel aan de wedstrijd. Helaas 
scoorde ONDO makkelijker dan onze F3. Er werd hard gewerkt om de achterstand in te halen, maar in het 
laatste stuk van de wedstrijd liep ONDO toch nog wat uit. ONDO won daardoor de wedstrijd met 9-5. Ook de 
F3 neemt het volgende week weer op tegen dezelfde tegenstander, ONDO F3 dus. 

Avondje jeugdbestuur 
We hebben het al twee keer eerder gedaan en vonden het tijd voor herhaling. Een avondje jeugdbestuur, 
waarin we als bestuur vertellen wat we zoal doen en waarin we de A, B, C en D-jeugd willen vragen om ons 
te vertellen wat we zouden moeten doen.  
 
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 willen dit doen op 23 januari 2019, vanaf een uur of 18.00. Wij bakken de pannenkoeken voor jullie, dus 
eten hoef je niet thuis te doen. Geef je op via bestuur@ckv-valto.nl. Je hoeft niet bang te zijn, we 
bijten niet! 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 

 

Nieuws van de Technische Commissie  

Valto 1 won vorige week ruim van Tilburg in het mooie Brabant. Deze week 
stond de kraker tegen de Zaandammers van ZKV op de planning. In poule 
1E zullen Valto, ZKV en Excelsior waarschijnlijk gaan strijden om de titel 
dus deze wedstrijd was een cruciale. Voor het publiek was dit een mooi 
voorbeeld van een goed voorbereid strijdplan hebben en dat perfect uitvoeren! Valto was de baas op het 
veld en zocht de rust op met 4 punten voorsprong, in de tweede helft breidde het deze voorsprong uit en 
wonnen zij met 25-16!   
Valto 2 verloor vorige week jammerlijk van SDO en dit weekend kwam Tempo 2 op bezoek. Tempo uit 
Alphen heeft een sterke selectie en dat was ook dit weekend zichtbaar. Valto ging het eerste gedeelte van 
de wedstrijd goed mee maar kon uiteindelijk niet aanhaken. Het kwam niet verder dan 15 doelpunten waar 
Temp er 22 scoorde en dat was ook direct de eindstand: 15-22.   
Valto A1 won vorige week van koploper Fortuna A2 en die goede vibe wilde de junioren natuurlijk meenemen 
naar deze wedstrijd! Tempo A2 kwam op bezoek en in een wedstrijd waarin niet veel werd gescoord... 
Zat Valto wel aan de goede kant van de score! De A1 won met 14-12 en lijken hun prestaties op het veld 
achter zich gelaten te hebben.   
  
Training rondom de kerstvakantie  
Deze week zullen de laatste trainingen voor de kerstvakantie plaats vinden. Daarna zijn alle korfballers 
van Valto lekker twee weken vrij! Ga er van genieten, eet en drink niet té veel natuurlijk.. want daarna mogen 
we weer presteren! Sommige teams zullen eerder oefenwedstrijden hebben om hun ritme weer op te 
bouwen. Als je als team geen contact / afspraken hebt gemaakt met de TC, dan is jouw team vrij en dat 
betekent ook geen zaalruimte. Kijk voor het hele schema nog eens op https://ckv-valto.nl/competitie/
jaarschema/.   
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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  

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

Afgelopen zaterdag 
Bij VALTO thuis 
Het was een prima zaterdag want alle wedstrijdsportwedstrijden waren van 
scheidsrechters voorzien. 

Pierre meldt: “Niks gefloten, wel 2 jongens Daan & Bart uit de B2 begeleid... Leuk om 
te doen voor de verandering, en nuttig....”  

Peter: lekker Pierre want het is best spannend om de eerste keer te moeten fluiten. Beetje hulp is dan 
welkom. Hopelijk zet de arbitragecommissie dit voort… 

Wedstrijdsport buiten VALTO 
Jan kwam zaterdag in actie om RWA 1 – Fortis 1 te fluiten. Jan meldt: “Lekker gefloten 17-20 geen moeilijk 
wedstrijd.”  

Cock heeft bij Sporting Delta gefloten. Weet verder geen details.  

Rick en Alex gingen dit keer naar Capelle a/d IJssel voor de wedstrijd KCC tegen PKC.  
Rick meldt: “Speelronde 6 alweer, dit keer naar Capelle a/d IJssel voor KCC/So Natural - PKC/SWKGroep. 
KCC kwam brutaal op voorsprong en bleef eigenlijk tegen de verwachtingen in bij. PKC speelt voor ons 
gevoel niet vrijuit maar wist uiteindelijk toch te winnen, 19-22.”  

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
Komende week 
Het kerstreces doet al zijn intrede. Zover ik kan zien ook geen scheidsrechtersaanwijzingen. 

Rick en Alex 
Rick meldt: “Komend weekend zijn we een weekje vrij, daarna fluit ik op de challenge (Jong Nederland - 
België) en Alex is klaar voor dit jaar” 

      Gastheercoördinator Peter 
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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. 

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) 

DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK

19-01-2019 18.10 VALTO 1 – RODA 1 D2 Nikki v. Spronsen

02-02-2019 18.30 VALTO 1 – ONDO 1 (M) F2 + E4 Naomi / Zane

16-02-2019 18.25 VALTO 1 – TILBURG 1 D3 Thom Voskamp

16-02-2019 16.40 VALTO 2 – SDO 2 D4 Ruben Hoogerbrugge

16-03-2019 18.30 VALTO 1 – EXCELSIOR 1 E5 + E6 Frank de Rijcke

16-03-2019 16.45 VALTO 2 – EXCELSIOR 2 F1 + F3 Mandy en Thijs

30-03-2019 18.30 VALTO 1 -  TEN DONCK 1 D5 Mees Koole

30-03-2019 16.50 VALOT 2 – TOP (A) 2 KANGOEROES Lisanne/Lisanne/
Lotte
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Wedstrijdverslagen 

VALTO 1 gaat ongeslagen de kerstvakantie in       Sponsors: Martin Stolze b.v. en 
    Van Wensen elektrotechniek B.V. 

Dit weekend speelronde 4 van de zaalcompetitie en ook gelijk de laatste ronde voor dit jaar. De KNKV heeft 
dit seizoen de planning van de competitie wat ruimer genomen, waardoor er een langere winterstop is. Pas 
op 12 januari gaat de competitie verder. Hierdoor kan iedereen lekker de feestdagen vieren en een korte 
vakantie nemen, als daar behoefte aan is. In dit laatste weekend voor de winterstop ontving VALTO 2 de 
koploper uit de poule TEMPO 2 uit Alphen aan de Rijn. Hun eerste team speelt hoofdklasse, wat toch wel zo 
zijn voordelen heeft. Na het voorstellen van de spelers ging de wedstrijd van start onder leiding van 
scheidsrechter Gelissen onder het toeziend oog van redelijk gevulde tribunes. Deze heb ik wel eens voller 
gezien en eigenlijk vind ik dat ons tweede team ook alle steun verdient in hun strijd om lijfsbehoud in de 
reserve overgangsklasse. Wellicht een idee voor het nieuwe jaar bij de resterende wedstrijden.  

Het eerste doelpunt in deze wedstrijd viel voor de gasten door de korf, maar Ron, Ruben en Thijs draaide de 
achterstand om in een 3-1 voorsprong. TEMPO heeft echter een paar scherp schietende heren die je geen 
ruimte mag geven. VALTO maakte een periode door dat de doelpunten net niet wilde vallen, terwijl er toch 
goede aanvallen werden neergezet. In deze fase wisten de gasten het eerste gaatje te slaan naar 3-6. Tot 
halverwege de eerste helft bleef VALTO 2 in het spoor van TEMPO door doelpunten van Lisanne B. en 
Ruben, maar toen wisten de gasten toch een, naar later zou blijken, beslissend gaatje te slaan naar 5-10. 
Tijd voor een time out vond Leon, want VALTO raakte al aardig verhit door het warrig fluiten van de heer 
Gelissen. Hij had het zeker niet gemakkelijk in deze wedstrijd, waar er vooral onder de paal op het scherpst 
van de snede werd gestreden. Tot nu toe hadden gasten hier echter al drie strafworpen aan over gehouden 
en had in mijn ogen VALTO er toch ook wel een paar verdiend. Deze bleven echter uit, maar daar moet je 
dan mee handelen en niet je hoofd verliezen. De time-out had helaas geen effect op de scoringsdrift van 
TEMPO, want zij zouden tot de rust nog vijf maal de korf vinden. VALTO kwam niet verder dan twee, zodat 
de gang naar de kleedkamers werd gemaakt bij 7-15.  

De tweede helft dus de opdracht voor VALTO om het koppie erbij te houden en proberen de achterstand te 
verkleinen om er weer een wedstrijd van te maken. Het begin van het tweede deel was echter weer voor de 
gasten die de voorsprong vergrootte naar 7-17. 

Het werd nu dus wel een heel lastige opgave voor VALTO om er nog een wedstrijd van te maken, maar in de 
volgende fase vielen de doelpunten even soepel door de korf. Binnen twee minuten wisten Ron (2x) en 
Ruben de achterstand te verkleinen, maar toen mocht TEMPO alweer voor de zesde keer een strafworp 
nemen na een vermeende overtreding in de chaos die onder de korf gaande was. Hierna zou het aan beide 
zijden even niet lukken om te scoren en nam TEMPO met nog vijftien minuten op de klok een time-out. De 
marge werd door de gasten weer vergroot naar tien verschil, maar daarna zou VALTO hen ruim een kwartier 
van scoren weten af te houden. Wij hebben helaas wel veel kansen nodig om tot scoren te komen. Er 
werden prima aanvallen neergezet met meerdere schoten, maar doelpunten vielen er te weinig. De 
achterstand werd wel ingelopen, maar bij de 14-20 tussenstand met nog ruim zeven minuten te gaan duurde 
het weer te lang om er nog een wedstrijd van te maken. VALTO vocht voor wat het waard was, maar het 
lukte niet om door de Alphense verdediging heen te komen. Tot overmaat van ramp werd een doelpunt om 
onduidelijk redenen afgekeurd, waarbij Ruben even zijn emotie liet gaan. Dit leverde hem een gele kaart op 
die, als je de wedstrijd in ogenschouw neemt, niet op zijn plaats was. Toen de klok al richting einde wedstrijd 
liep wisten de gasten uiteindelijk ook weer de korf te vinden, waardoor zij de eindstand 15-22 op het 
scorebord wisten te zetten. De oplettende lezer ziet dat VALTO de tweede helft dus gewoon gewonnen heeft 
met 8-7, maar helaas was het verschil al in de eerste helft gemaakt. Voor nu zit het er even op en gaan we 
een paar korfbal loze weken in, waarin er zeker niet achterover geleund kan worden. 12 januari moet het 
team er weer staan in de wedstrijd tegen de nummer 3 CKV Excelsior 2 in de Buitenhof in Delft. Lekker 
dichtbij dus een mooie gelegenheid om ons tweede naar de eerste overwinning te schreeuwen.  

De tribunes waren gedurende de tweede helft verder volgestroomd met Liers publiek voor het klapstuk van 
de avond. Leuk om te zien dat ook Sanne, Iris en Kevin weer aanwezig waren om hun oud ploeggenoten 
aan te moedigen. De tegenstander van het vlaggenschip was ZKV uit Zaandam, wat vorig seizoen nog in de 
overgangsklasse uitkwam. Persoonlijk reken ik hen ook tot de ploegen die strijden om de bovenste plaatsen 
in de poule en rekende daardoor op een gelijk opgaande wedstrijd vanavond. Scheidsrechter van Bentum 
werd voorgesteld als de man die deze wedstrijd in goede banen mocht gaan leiden. VALTO startte in een 
iets gewijzigde opstelling waar Bart en Laurens van vak wisselde ten opzichte van wat we tot nu toe steeds 
zagen. De gasten zouden de score openen door al in hun eerste aanval de 0-1 binnen te schieten. VALTO 
wist hierna met scherp verdedigen hen van scoren te houden en zelf met vier treffers op rij na zes minuten 
een 4-1 tussenstand op het bord te zetten. Niet veel later wisten de gasten weer de aansluiting te krijgen bij 
4-3, maar de gelijkmaker bleef uit. VALTO zou met weer drie doelpunten op rij van Thom en Frank het 
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verschil herstellen naar 7-3 en even later zorgde Nikki voor de 8-4 halverwege de eerste helft. Coach Gruijs 
van ZKV besloot een time-out te nemen om zijn ploeg bij te praten en VALTO uit de flow te halen. Zij zouden 
na de time-out ook als eerste scoren, maar Frank en Thom maakt ook meteen duidelijk dat VALTO vanavond 
weer op scherp stond. De laatste tien minuten tot de rust zouden beide ploegen niet veel voor elkaar onder 
doen. Door om en om scoren werd de ruststand door Bart op 14-9 gezet.  

Een mooie voorsprong, maar het is mij intussen wel duidelijk dat een verschil van vijf doelpunten bij de rust 
nog geen garantie is op een overwinning. Er zou nog vijfentwintig lange minuten gebikkeld moeten worden 
om de punten veilig te stellen.  

Beide ploegen begonnen scherp verdedigend aan het tweede deel. VALTO wist de gasten van scoren af te 
houden en na een minuut of drie wist Bart het verschil voor het eerste op zes te zetten. ZKV herstelde het 
verschil door na vijf minuten ook hun eerste te scoren in het tweede bedrijf, maar direct maakte Zané met 
haar derde doelpunt duidelijk dat er niets te halen viel voor ZKV in De Lier. VALTO zou langzaam maar zeker 
aan de horizon verdwijnen voor ZKV, wat eigenlijk alleen nog maar aan schade beperking kon doen om het 
onderlinge verschil niet te groot te laten worden. Bij de 18-12 tussenstand kwam Mees binnen de lijnen op 
de plaats van Bart, die de aanvoerder van ZKV tot nu toe een slechte avond bezorgd had. Mees nam deze 
rol naadloos over en ook hij wist het hem heel lastig te maken. Ook de gasten brachten al het nodige verse 
bloed binnen de lijnen en er was al een heer naar het andere vak verhuisd, maar het mocht allemaal niet 
baten. Met nog tien minuten op de klok nam Eric bij de 20-13 tussenstand een time-out om de ploeg wat 
handvaten voor de slotfase mee te geven. Niet veel later werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid door 
drie doelpunten van Frank en Thom. Met minder dan vijf minuten op de klok kreeg Thom na zijn achtste 
treffer van Eric een publiekswissel. Niet veel later zou ook Zané, vanavond met vijf treffers, na de 24-13 de 
publiekswissel krijgen. Laurens zou een halve minuut voor tijd de laatste VALTO treffer binnen schieten, 
maar de eindstand werd door een Zaanse dame op het bord geschoten. De prima leidende scheidsrechter 
van Bentum schreef 25-16 als eindstand op het formulier, waarmee VALTO toch weer een beoogde 
concurrent aan de kant heeft gezet. Het is wel zaak om deze vorm gedurende de kerstvakantie vast te 
houden. Hiervoor zijn twee oefenwedstrijden ingeplant, dus ga ik er van uit dat het wel goed komt. Eigenlijk 
moet het ook wel, want de eerste wedstrijd na de vakantie is gelijk weer een belangrijke voor de koppositie 
in de poule. Ook het vlaggenschip reist dan af naar Delft om tegen CKV Excelsior aan te treden. Altijd een 
lastige tegenstander gebleken in het verleden en zij zullen na het onverwachte verlies van gisteravond tot op 
het bot gemotiveerd zijn. Rapid bleek gisteravond de vinger op de juiste plek te drukken om Excelsior een 
slechte avond te bezorgen. VALTO zal echter weer gewoon uit gaan van hun eigen kracht en de wedstrijd 
benaderen als elke andere.  

Het was vandaag weer heerlijk om voor de goedgevulde tribunes te mogen spelen en we zien u graag weer 
terug aan de andere kant van de kerstvakantie.  
Rest mij iedereen fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling te wensen.  

        Arno van Leeuwen 

VALTO B1 
Op zaterdag 15 december speelde VALTO B1 uit in het Sportcampus Zuiderpark tegen Achilles B1. VALTO 
begon goed met de wedstrijd en stond binnen een paar minuten 0-2 voor. Maar later kwam Achilles terug en 
het ging erg gelijk op in de wedstrijd. Het was dan ook een erg spannende wedstrijd met niet heel veel 
doelpunten. Uiteindelijk wist VALTO toch uit te lopen met drie punten en toen werd de wedstrijd afgefloten. 
De eindstand is een mooie winst van 9-12. Nu heeft VALTO B1 drie weken rust en dan mogen ze op 12 
januari er weer vol tegenaan tegen KVS B1. Met vriendelijk groet, Romeo Kortekaas 

Twist B1 – VALTO B2 
Zaterdag moesten we uit tegen de koploper Twist in Vlaardingen . 
Het zou een lastige wedstrijd worden en bij winst zouden we de 1e plek overnemen.  
De eerste helft liep aardig gelijk op en na een 8-6 stand gingen we de rust in. 
Na de rust konden we het goeie spel niet meer voortzetten en Twist liep al aardig snel uit . 
Helaas 15-9 verloren. 
     Jordi 
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VALTO D1 

De D1 wenst iedereen fijne feestdagen en sportief 2019!!!!! 

VALTO D3 - Dijkvogels D2 
Zaterdag had D3 zijn eerste thuiswedstijd in de zaal en dit was gelijkertijd een Westlandse topper aan het 
worden. 
Dijkvogels 2 was te gast, zij hadden de eerste drie wedstrijden gewonnen en D3 de eerste 2.  
Het begin ging gelijk op 2-2, waarna VALTO uitliep naar 4-2. Het spel was van beide kanten goed, er werden 
weinig fouten gemaakt.  
Tijdens de rust was de stand 4-3 
Na de rust kwamen de Dijkvogels terug en even was het 5-5 en daarna liepen ze uit tot 5-7. VALTO kon 
blijven aanhaken maar de eindstand waas 7-8.  
Het was een spannend de wedstrijd. De dames van VALTO hadden de korf goed gevonden, waarbij Noor 4 
voor haar rekening had genomen.  
Nu even vakantie en volgend jaar er weer tegenaan. 

VALTO E1 - Korbis E1 
Afgelopen dinsdag hard gewerkt met elkaar. Vooral lekker het 
"vierkant" kunnen oefenen. Na deze training zijn we ons gaan 
voorbereiden op een gezellig teamuitje. Eerst lekker eten met 
elkaar en daarna door naar het huis van teammaat Toon. Het 
dobbelspel was enorm leuk en gezellig. 
 Yes..... het is donderdag en weer trainen. Nog leuker maakt het 
dat VALTO kanjer Maaike Ridder met ons komt trainen. Leren 
om beter op 1 been te schieten en de doorloop geoefend. Met al 
deze leuke en leerzame activiteiten kunnen we niet anders dan 
gaan knallen tijdens onze wedstrijd. Bas en Vera zetten het 
team op scherp, vertellen ons waar we op moeten letten. En 
daar gaan we, spelend in het vierkant. 

De Bijblijver, 17 december 2018 !11



We zetten al snel de voorsprong op 1-0 en weten dit tot het 
eerste kwart vast te houden tot een 3-2. De tegenstander 
geeft wat druk maar tot de eerste helft zijn we goed 
uitgelopen naar een 9-3 voorsprong. Balverlies was minimaal 
en goed aangespeelde ballen worden door teamgenoten 
perfect afgerond.  
De  wedstrijd winnen we met 12-5 en zijn super blij. Einde 
korfbalzaterdag? Nee zeker niet. We gaan in de avond 
oplopen met VALTO 1.  
Daar staan we dan hand in hand met de spelers van VALTO 
1. Hard trommelen en hun aanmoedigen. En wat fantastisch 
VALTO 1 heeft ook gewonnen. Na de groepsfoto, 
handtekeningen vragen kunnen we met blosjes op de 
wangen huiswaarts. Wat een fantastische week! Nu 
komende weken vrij en gaan we weer sportief aan de slag in 
2019.  
    Sportieve groet van Lize  

VALTO E4 - Phoenix E3 
Vandaag hebben we een invaller, omdat Valerie en Jennifer allebei helaas ziek zijn. Gelukkig wilde Tim 
meedoen! Na een goede warming-up met daarna de E4 groep yell begon de wedstrijd goed. Jill scoorde de 
1e en vlak daarna maakte Veerle de 2-0.  Jill scoorde er lustig op los, maar helaas werden er 3 afgekeurd 
voor verdedigen. Vooral het afstandsschot voor de 4-0 was een mooi doelpunt van Jill. Toen kwam Tim ook 
op gang en door zijn 2 doelpunten werd het 6-2. 
Rust 
Liv komt erin voor Veerle. VALTO blijft goed spelen en bouwt de voorsprong uit naar 11-5. Tim scoorde er 
nog 4 en Liv ook 1. De E4 speelde een hele goede wedstrijd en heeft eindelijk weer een keer gewonnen. 
Erg leuk om te zien dat ze elke week beter worden. Nog even genieten van deze overwinning en dan op 
naar volgende week! 

VALTO E5 
De E5 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Excelsior E6 
De E5 had er zin in! 
In de eerste helft had Excelsior veel balbezit, maar het was VALTO die het eerste doelpunt maakte. Daarna 
ging VALTO steeds beter spelen, en scoorde nog een doelpunt. 
Tijdens de rust was de stand 2-0 voor VALTO. 
In de tweede helft begon Excelsior weer sterk, maar VALTO speelde goed over. 
Ook wist VALTO steeds beter de bal te onderscheppen. 
Uiteindelijk won de de E5 met 7-2 van Excelsior. Dat hebben jullie verdiend E5! 
Jullie hebben heel goed gespeeld! 
      Groetjes, Julia en Linda 

VALTO E7 
Het was een bloedstollende wedstrijd zaterdag. We stonden al snel 4-0 voor, maar Ondo kwam sterk terug. 
Door goed samen te spelen, konden we vaak de bal onderscheppen en Ondo verdedigen. We stonden een 
hele tijd voor met 1 of 2 punten, maar tegen het einde van de wedstrijd stonden we 9-10 achter. Gelukkig 
wist VALTO nog 1 keer te scoren, zodat het voor beide partijen een verdiend gelijkspel werd.  
 
    Groetjes E7 
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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



VALTO F1 - WION F1 
We gingen er gelijk tegen aan met volle vaart. Don en Rosan scoorde gelijk een paar doelpunten zodat we 3 
punten voor stonden.  
Wion had geen 5e sterspeler, maar wist er wel 3-1 van te maken. Dit liet de F1 niet zo staan, Rosan, Luna, 
Jade en Don gingen allemaal scoren en zorgde dat de stand in de pauze 12-2 was. Na een lekker stukje fruit 
en peptalk van Lissanne gingen we de 2e helft in. in de 2e helft scoorde Suze, Luna, Jade en Don allemaal 
doelpunten waardoor de stand op een 27-5 eindigde! Echt super knap en leuk dat iedereen tot scoren kwam.  
Dit was de laatste wedstrijd van 2018!  
We wensen iedereen fijne feestdagen en op naar een mooi sportief 2019!  
 
       Groetjes Luna  

VALTO F2 
Enthousiast begon de F2 vandaag de wedstrijd tegen Odo F2. De meiden speelden uit in Maasland en 
waren onder de indruk van de mooie paarse vloer. 
Odo scoorde al snel. VALTO had wat moeite om in de wedstrijd te komen. Met de rust was het 4-0 voor Odo. 
Maar na de rust ging het verdedigen beter en lukte het om 2 keer te scoren. Top! 
Uiteindelijk werd het 8-2. Volgende week een nieuwe kans. 
Dan spelen we thuis tegen Odo.  

VALTO F3 
De wedstrijd tegen Ondo is gestart op deze koude zaterdagmorgen in Hoek van Holland.  
In de 1ste kwart van de wedstrijd scoort Ondo 1 punt tegen VALTO.  
In de 2de kwart scoort Laurens en maak het gelijk spel 1-1.  
Al gauw loopt Ondo weer voor met 2-1, 3-1 is het voor Ondo in de rust pauze  
In de 3de kwart scoort Nikki 3-2, 4-2 voor Ondo, 5-2 voor Ondo, Nikki scoort voor VALTO met 5-3, in de 3de 
kwart. 
In het laatste gedeelte scoort Laurens met 5-4, 6-4 voor Ondo, 7-4 voor Ondo, Nikki scoort als super speler 
met 7-5,  Ondo scoort weer met 7-6, de eindstand is 8-6 voor Ondo  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!  
In het weekend van 5 t/m 8 april gaan we 

weer op trainingsweekend  
met de senioren en A-junioren.  

Net als afgelopen jaar gaan we weer  
naar Leersum, saloon De Ginkel is  

inmiddels geboekt.  

Opgeven doe je door een ticket te kopen in 
de VALTO-webshop voor €90,00.  

Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel/  
Geef je op voor 1 februari.  

 Na 1 februari is opgeven niet meer 
mogelijk !! 
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