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Kerstwensen
Zo vlak voor de Kerst hebben we de vaste rituelen inmiddels achter de rug. De Kerstlunches, Kerstdiners,
Kerstborrels en Kerstkaarten. Die laatsten waren ook prominent aanwezig tijdens de laatste speelronde.
Alleen stond er niets op en waren ze geel. Met als resultaat veel discussie op de bekende sociale kanalen. Ik
vind er ook wel iets van, vooral dat zo’n discussie plaatsvindt. Als we met z’n allen iets vinden, kun je er ook
iets mee. Daarnaast vind ik ook dat (bijna) iedere gele kaart onnodig is, omdat hij bijna altijd voor iets anders
dan een overtreding wordt gegeven.
De laatste wedstrijden van het jaar. In het echte leven, bij Olympia, Spijkenisse. Geen kaarten. Wel een zeer
goed fluitende scheidsrechter, met één dubieus momentje. En twee teams die er voor wilde gaan, inclusief
een D1 die wakker en scherp was de eerste helft. Zie je niet vaak. De ruime voorsprong uit de eerste helft
weet het vast te houden en winst is het resultaat. Toch lekker zo voor de feestdagen. Nog even wat drinken
in de kantine aldaar. Voor de prijs hoef je het niet te laten, die is bijzonder vriendelijk. Net als de bediening. Ik
kijk nog eens goed om me heen. Mooi complex, velden, hekwerk, sporthal, kantine er aan vast. De hal blijkt
te worden gebruikt door de korfbal- en handbalvereniging. Allebei een kant. Gebruik op andere dagen.
Ideaal. Zet je aan het denken. Behalve dan dat het maar één hal is, dus niet voldoende. Maar goed, je kunt
niet alles hebben. Er moet wat te wensen overblijven.
Eén van de rituelen is ook de verjaardag van de oudste. Een hele mevrouw inmiddels. Het lijkt al wel Kerst.
Een huis vol. Gezelligheid tot en met. Eten, veel eten. En drinken, ook. In de ochtend een appje van de
coach van de oudste. Had toch het dubieuze momentje nog even uitgezocht. Een dame die eerder als dame
heeft gespeeld, blijkt toch wel als heer terug te mogen komen na een wissel in de breedtesport. Passie voor
de sport, niet loslaten en toch even uitzoeken. Ik houd er wel van. Net als van de slopers. Die de toiletten in
de kantine hebben laten verdwijnen, als of het niets was. Het klusteam is druk bezig met de verbouwing,
zodat we daar na de zaalperiode gebruik van kunnen maken. Een nieuwe wens die in vervulling gaat.
En zo hebben we er veel gehad en in vervulling laten gaan de afgelopen jaren. De dagen om de
eindejaarsfestiviteiten heen lenen zich prima voor een terugblik op alles wat we hebben bereikt. Wat ooit een
kleine club was zonder eigen veld en zonder eigen kantine, is uitgegroeid tot het Valto dat we nu kennen.
Waar we trots op kunnen zijn. En mede mogelijk gemaakt door jullie. Leden, vrijwilligers, sponsors, vrienden,
iedereen die ons een warm hart toedraagt. Ook het afgelopen jaar hebben jullie je weer ingezet voor de club,
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met hart en ziel en passie en liefde. Kleine taken, grote taken. Voor het eerst, of al jaren lang. Ik wil jullie één
voor één ontzettend bedanken voor jullie inzet en het allerbeste wensen voor de feestdagen en het nieuwe
jaar dat voor de deur staat. Het lijkt me geweldig om dat ook nog in persoon te doen op 1 januari om 19.00
uur, tijdens de nieuwjaarsreceptie. Altijd een gezellig avondje met drankje en quizje.
Mocht ik je daar niet zien en ook niet bij Valto-a-Gogo en ook niet tijdens de Korfbal Challenge … doe
voorzichtig, wees gezellig, heb lief en geniet. Tot volgend jaar.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma 5 januari

!
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Programma 12 januari

!
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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

Uitslagen 22 december
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Nabeschouwingen
Valto C3 moest tegen Fortuna C3 van ver komen maar had gelukkig de langste adem. Na een slechte start
van Valto kwam Fortuna op voorsprong. Gelukkig wist Valto deze voorsprong voor rust terug te brengen naar
5-3. Na rust zette Valto de verbeterde lijn voort. Vlak voor tijd kwam dan eindelijk de verdiende voorsprong
voor Valto die Fortuna weer weg werkte. Gelukkig maakte Valto in de dying seconds de winnende: 6-7! Op
19 januari spelen jullie pas weer de volgende wedstrijd.
Valto D1 reisde in de middag af naar Spijkenisse om daar Olympia D1 het vuur aan de schenen te leggen.
Hier kwam Valto wel goed uit de startblokken wat resulteerde in een 2-6 voorsprong bij rust. De tweede helft
was iets minder voor Valto en krabbelde Olympia juist wat op. Gelukkig was de voorsprong groot genoeg en
wist Valto met 7-11 te winnen. Zaterdag 12 januari start het nieuw jaar met Vitesse D2 die nog puntloos
onderaan staan.
Valto D4 ging ook nog op pad deze zaterdag en wel naar Waddinxveen. Daar troffen ze Korbis D3. Valto
was de sterkere ploeg maar wist dat niet overtuigend in scoren uit te drukken waardoor het met rust 3-5 voor
Valto stond. In de tweede helft werd er aanvankelijk weinig gescoord maar de laatste 10 minuten wist Valto
dan toch de overtuigende overwinning op het scorebord gezet: 3-8. Zaterdag 12 januari spelen jullie thuis
tegen ONDO D3. Zij staan 1 plekje onder jullie!
Weinig wedstrijden voor de E deze week en ook de F1 had geen wedstrijd. Wat brachten de wedstrijden van
dit weekend?
VALTO E3 had een goede wedstrijd. Dat klinkt raar, want er werd wel verloren, maar de coaches waren erg
tevreden met hoe de E3 zijn best. Er werd goed verdedigd, maar de scheidsrechter floot daar niet zo erg op.
Helaas werd de uitslag zo 14-4 in het voordeel van ONDO. Even een paar weekjes geen wedstrijd, op 12
januari is Excelsior E5 de volgende tegenstander.
VALTO E4 had de smaak na vorige week te pakken en speelde weer een goede wedstrijd. Het merendeel
van de wedstrijd stonden ze ook voor tegen DES. Helaas verloor de E4 de focus in de laatste 10 minuten en
zo kon DES, na een spannend slot, de wedstrijd toch nog winnen. De uitslag was 12-11 in Delfts voordeel.
Dijkvogels E3 is op 12 januari de volgende tegenstander.
VALTO E5 had dan weer een mindere wedstrijd. Het ging even niet zo goed met het gooien en vangen en
daar wist de tegenstander van te profiteren. Verdedigend deed de E5 er alles aan om KVS van scoren af te
houden, maar helaas werd daar weinig voor gefloten. KVS won de wedstrijd op deze manier met 12-4. Ook
de E5 heeft op 12 januari haar volgende wedstrijd, tegen HKV/Ons Eibernest.
VALTO F2 nam het weer op tegen ODO. Net als vorige week schoot ODO uit de startblokken, waardoor de
F2 al snel tegen een achterstand aankeek. Met de superspeler erbij wist de F2 wat terug te komen in de
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wedstrijd. Helaas was dat niet genoeg en wisten ze de achterstand niet meer in te halen. Zo won ODO de
wedstrijd met 8-4. Op 19 januari heeft de F2 pas de volgende wedstrijd, thuis tegen Die Haghe F1.
VALTO F3 had het een stuk moeilijker tegen ONDO dan vorige week. De schoten wilden er maar niet in,
terwijl ONDO een paar scherpschutters had, die veel scoorden. De F3 keek hierdoor snel tegen een grote
achterstand aan die, ook met de superspeler, niet ingelopen kon worden. ONDO won de wedstrijd daardoor
met 2-14. Kijken of er op 12 januari tegen Dijkvogels F2 wel gewonnen kan worden.

Speelvrij weekend voor onze selectie teams
Valto 1,2 en A1 waren dit weekend vrij, maar gekorfbald werd er
zeker! Valto 7 en 8 speelden respectievelijk tegen Meervogels en
Nexus en er waren tal van jeugdteams op de been om nog het
laatste wedstrijdje van 2018 te spelen. Ik zou zeggen: geniet van
een aantal weekjes rust en denk vooral niet té veel aan korfbal.
Des te leuker is het om zometeen terug te keren!

Valto-spelers op de Korfbal Challenge

Van 27 t/m 30 december vindt de Korfbal Challenge plaats in het topsportcentrum in Rotterdam. Vier dagen
topkorfbal in alle leeftijdscategorieën en verschillende side-events zoals de TeamNL fandag, Challenge Fun
en de Jeugd Challenge.
Tijdens de Talenten Challenge komen meerdere van onze Valto-leden in actie met RTC Den Haag. RTC
staat voor Regionale Talent Centra. In januari van dit jaar zijn enkele Valto-spelers naar de selectietrainingen
geweest en hebben Tim Krapels, Sanne Rijsdijk, Renske van Kester, Mieke Stolze (allen U13) en Romeo
Kortekaas (U15) zich geplaatst voor dit talententeam. Tijdens de Korfbal Challenge komt het RTC-team voor
het laatst in actie in de huidige vorm waarna er in januari weer nieuwe selectietrainingen plaats vinden.
RTC Den Haag U15 speelt op vrijdag 28 december a.s. de Talenten Challenge en RTC Den Haag U13 doet
dit op zondag 30 december. Beide dagen starten de wedstrijden om 08:30 uur, het toernooi duurt de hele
dag. Het schema van de wedstrijden kun je opzoeken via: https://www.korfbal.nl/korfbalchallenge
De Talenten Challenge is gratis te bezoeken. In de avond is er ook dagelijks een programma met de
talenten uit de senioren waarbij TeamNL, enkele buitenlandse teams en teams uit de Korfbal Leage in actie
komen. Voor het avondprogramma moeten kaartjes besteld worden. Dit kan ook via bovenstaande link.
We wensen Tim, Sanne, Renkse, Mieke en Romeo heel veel succes en vooral veel plezier tijdens de
Talenten Challenge!

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/.
Namens de TC, Bart Versteegen

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
De Bijblijver, 24 december 2018

5!

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! Bij Valto 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de coaches de
vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
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/
Bart v. Leeuwen

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 inhoudt)
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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

Save the date

!
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Wedstrijdverslagen
Olympia D1 – Valto D1

!
Vandaag moest de D1 helemaal naar Spijkenisse, het was even rijden maar we waren op tijd.
Het aanvalsvak was Jill/Jonne/Kees/Frenk

Het verdedigingsvak was Luna/Isa/Sven/Jorn

We begonnen de wedstrijd! Olympia scoorde de 1-0 het aanval vak vond dat niet kunnen dus scoorde Jonne
een hele mooie doorloop!
De 1-1 daarna dacht Jonne nou dat ga ik nog een keer doen en scoorde met 1 hand maar die was toen
verdedigd )-:
Toen probeerde Jill nog een doorloop en die zat!!!! 1-2 voor Valto maar Olympia vond dat niet kunnen en
scoorde de 2-2.
Toen waren de 12,30 minuten om en moesten we wisselen. Daarna scoorde Isa gelijk een doelpunt!
Olympia kreeg een vrije bal want Jonne duwde per ongeluk een beetje alleen Olympia scoorde niet.
Luna scoorde vlak daarna een doorloop de 2-4!!! Daarna scoorde Jorn een hele mooie bal de 2-5.
Daarna scoort Isa van heel ver een doelpunt!! 2-6 Maar dat vond Isa niet genoeg ze wou er nog een scoren!!
Dus scoorde ze de 2-7!
Toen was het rust.
We gingen weer beginnen. Eerst scoort Olympia een doelpunt de 3-7 daarna scoorde Jill er nog een de 3-8!
Jonne dacht nu wil ik gaan scoren!! En ja hoor Jonne haar schot zat! 3-9 daarna scoorde Olympia er 2 de
4-9 en de 5-9.
En gingen we weer van kant wisselen. Sven scoort gelijk een doelpunt! De 5-10 toen scoorde Olympia er 2
de 6-10 en de 7-10 vlak daarna scoorde Luna de 7-11 Olympia krijgt daarna nog een strafworp en scoorde
de 8-11
Dit was ook de eindstand! Jeah gewonnen!
Groetjes Jill Koornneef

Het seizoen van de D2
Het is kerstvakantie. Even geen school en sport voor de kinderen. Voor de trainers en coaches ineens tijd
over. Alle tijd dus om de balans op te maken. Hoe verloopt het seizoen tot nu toe? En hebben we het een
beetje naar ons zin? Op de laatste vraag is het antwoord duidelijk JA. De coaches kijken er iedere week
weer naar uit om te coachen en training te geven. Daarbij zijn de kinderen altijd vrolijk, gezellig en
enthousiast.
Het antwoord op de 1ste vraag is GOED. We begonnen het veldseizoen in een poule met DES D1, ONDO
D2 en Excelsior D2. De eerste reactie van de coaches na het zien van de poule: ‘deze tegenstanders
kunnen we wel hebben’. Al snel werd duidelijk dat Valto de betere in de poule was. Na vier wedstrijden was
Valto al kampioen en kon er geproost worden. Na zes wedstrijden had de D2 de 100% score van 12 punten
bereikt en kon er toegewerkt worden naar het zaalseizoen.
Door het eerdere kampioenschap van de D2 vond de bond het een goed idee de D2 hoger in te delen.
Ditmaal een poule met Dijkvogels D1, Phoenix D1, ODO D1, OZC D1, Avanti D1 en Fortuna D3. Een stuk
De Bijblijver, 24 december 2018

8!

zwaarder dan op het veld. Ondanks de hogere poule waren de kinderen van de D2 eensgezind: “We willen
alles winnen en weer kampioen worden.”. Ze hadden er duidelijk zin in.
De coaches waren iets behoudender en hadden niet de illusie dat de D2 zomaar weer kampioen zou
worden. Dit hebben we uiteraard niet tegen de kinderen gezegd 😉 . Wel waren we erg blij met deze poule.
Een hele mooie uitdaging voor dit team. Een poule waarin ze flink tegenstand gingen krijgen en waar ze zich
goed in konden ontwikkelen.
Eenmaal begonnen aan de competitie bleek het halen van het kampioenschap inderdaad een beetje te
ambitieus. Tegen OZC konden we een helft aardig meekomen. In de tweede helft kon de D2 helaas geen
partij meer bieden en liep OZC eroverheen. De week erna tegen ODO was dit hetzelfde verhaal. Goede
eerste helft die geen vervolg had in de 2de helft. De kinderen van de D2 hadden hier flink te balen in. Ook de
coaches hadden graag twee overwinningen gezien maar waren ook realistisch: ODO en OZC waren gewoon
beter. De D2 heeft er hard voor gewerkt, maar dit was dit keer niet genoeg. Volgende keer beter.
De trainingen erna hebben we er hard aan gewerkt om te verbeteren wat fout ging. Dit door tijdens de
training een paar nieuwe dingen te oefenen. Maar ook het voeren van kleine gesprekjes met de kinderen om
het zelfvertrouwen weer wat op te krikken was even nodig. Want 2x verliezen betekent niet ineens dat je
slecht bent en niks meer kan. De D2 had er immers hard voor gewerkt en heeft op meerdere momenten in
de wedstrijd erg goed spel laten zien. Daarnaast is de winst ook helemaal niet het belangrijkste vinden wij
als coaches. De reden dat we een korfbalteam coachen is niet omdat we graag willen winnen. (Sportief
gezien doet de D2 het wel een stuk beter dan wijzelf. Rolf op krukken en Sjors zijn team staat met 0 punten
onderaan). Uiteindelijk gaat het om plezier maken en gezelligheid. Gezellig zijn kan dit team wel getuigen
het dobbelen met sinterklaas. En ook het plezier en enthousiasme straalt er tijdens de trainingen en
wedstrijden vanaf. Erg leuk om te zien. Hier worden wij erg enthousiast van en geeft veel energie.
Wat voor ons als coaches ook belangrijk is het doorzettingsvermogen, de inzet en de ontwikkeling van de
kinderen. De laatste twee wedstrijden laten zien dat dit wel goed zit bij de D2. Na twee nederlagen heeft de
D2 de koppies niet laten hangen en gingen we er weer vol voor tegen Dijkvogels D1. De dingen die we
tijdens de training geoefend hadden werden goed opgepakt en Dijkvogels werd verslagen. De wedstrijd
tegen Phoenix D1 ging wat moeizamer. Maar ook nu zorgde doorzettingsvermogen, inzet en strijd ervoor dat
we de wedstrijd wonnen. Wij hadden jullie nog niet eerder zo hard zien vechten voor iedere bal. Een
wedstrijd om trots op te zijn. Dik verdiende punten.
Na vier wedstrijden is de D2 terug te vinden op een 3de plaats. Deze 3de plaats is te danken aan
doorzettingsvermogen, de ontwikkeling en de wil om te winnen. Want alleen al tijdens dit zaalseizoen zien
we een flinke groei. Iedere wedstrijd wordt er beter gespeeld dan de vorige wedstrijd. De techniek wordt
beter, het samenspel gaat vloeiender, we creëren meer kansen, krijgen minder doelpunten tegen en scoren
meer doelpunten. Super gaaf om dat iedere week te mogen zien. Ga zo door en dan weten we zeker dat er
nog veel mooie wedstrijden aan gaan komen in 2019.
Nu hebben we even een adempauze. Twee weken geen korfbal. Vanaf 7 januari gaan we weer trainen. 19
januari gaan we Valto 1 aanmoedigen als team van de week en 26 januari spelen we onze eerste wedstrijd
van 2019 tegen Fortuna D3. Wij kunnen eigenlijk niet wachten tot we weer mogen. Voor nu een fijne kerst en
tot volgend jaar.
De coaches van de D2.

Korbis D3 - Valto D4

Afgelopen zaterdag speelden we bij Korbis in
Waddinxveen. Al vroeg in de wedstrijd werden de 0-1 en de 0-2 gescoord
door Bram. Kort daarna scoorde Korbis de 1-2. De 1-3 werd
door Milan gescoord in de 16e minuut. 4 minuten later
scoorde Korbis de 2-3. Een minuut later scoort Nikki
en wordt het 2-4. Toen Korbis in de 22e minuut er
3-4 van maakte werd het even spannend. Maar niet
Lang, want daarna in de 23e minuut scoorde Nikki opnieuw
en het werd 3-5. In de 2e helft speelde Korbis een
heel traag spel en bleven de doelpunten lang uit. In de 43e
minuut kreeg Korbis een strafworp, gelukkig werd
deze niet gescoord. En Lucas uit de D2, die bij ons inviel, heeft
ook nog gescoord. Hij maakte de 3-7. Daarna wist Ben nog
net voor het einde van de wedstrijd de 3-8 te scoren. We gaan als nummer 2 de winterstop in, met een
wedstrijd minder gespeeld en één punt minder dan Excelsior.

Ondo E7 – Valto E3

De geschiedenis herhaalt zich. Toevallig op het veld ook het stukje geschreven van de wedstrijd Valto E3Ondo E7. Klein citaat: ‘Het klonk zo makkelijk, E3 tegen een E7 en bovendien, Ondo had ‘vetter’ verloren
van Excelsior en de Meervogels dan wij, dus we waren er eigenlijk van overtuigd dat we deze pot naar ons
toe konden trekken. Maar helaas, niets bleek minder waar.’
Alleen de eerdere tegenstanders van Ondo waren anders, maar verder was het een exact gelijke situatie
afgelopen zaterdag. Dit moet toch gewoon lukken? .. dachten we. We speelden goed, maar eerlijk is eerlijk,
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Ondo speelde een tikkie beter. Blijkbaar trekken zij zich
juist aan ons op. Toch hebben we tot het einde toe
gestreden en ook nog een paar punten weten te
scoren. Goed over- en rondgespeeld, ingesneden,
doorlopen gemaakt. En dat alles onder begeleiding van
invalcoach: Dita, ze deed het fantastisch!
Gelukkig is tijdens ons team uitje maar weer gebleken
dat we het reuze leuk en gezellig hebben met elkaar en
dat is ook wat waard. Woensdag gingen we bowlen en
daarna patat eten. Super leuk dat onze coaches Laura,
Vera en Iris dit initiatief hebben genomen, het was erg
geslaagd! Nogmaals super bedankt meiden!
Iedereen hele gezellige feestdagen toegewenst en op
naar een mooi en sportief 2019!
Groetjes van Sara

Valto E4

Vandaag was het hele team compleet.
We begonnen met een goed gesprek van de coach, en een lekkere warming up!
Vol vertrouwen begonnen ze aan de wedstrijd.
De 1e werd al gauw gescoord en de tegenstander kwam daarna met 1-1 gelijk.
Na een spannende 1e helft eindigde het met 5-2 voorsprong.
De 2e helft werd er gewisseld.
De tegenstanders werden wat feller, maar de dames lieten zich niet uit het veld slaan.
Ze bleven op voorsprong .
De laatste 10 min werd het pittig en kwam de tegenstander toch iets meer aan de bal.
De eindstand is uiteindelijk 12-11 voor DES geworden maar wat een pit zit er in de dames!
Ze hebben goed hun best gedaan, op naar de volgende wedstrijd.!
Groeten Jennifer en Esther

Valto F2

De F2 wilde de laatste wedstrijd van dit jaar heel graag winnend afsluiten. Vol goede moed begonnen ze dan
ook aan de thuiswedstrijd tegen Ondo. Ondanks een felle start, kwam er al snel een aantal tegendoelpunten
en had Ondo de overhand. Vooral het laatste kwartier werd er goed gespeeld door de meiden van de F2
waardoor er toch nog 4 punten voor ons op de teller kwamen. Uiteindelijk was de stand 4-8. Helaas geen
winst maar wel veel geleerd en vooral veel plezier gehad met elkaar! De F2 wenst iedereen fijne feestdagen
en een sportief 2019!!

De Bijblijver, 24 december 2018

1
! 0

Valto activiteiten

De Bijblijver, 24 december 2018

1! 1

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

