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Rondje langs de velden
Als je op een druilerige zaterdagmorgen naar de sporthal loopt, besef je maar eens dat wij een fijne sport
hebben. Op de relatief mooie dagen spelen we buiten, op dagen als deze spelen we in een behaaglijke
omgeving, waardoor we het beste van twee werelden hebben wat mij betreft. Binnengekomen zie ik de E1
winnen en de E2 verliezen. Aan de ene kant werd gejuicht aan de andere kant was het stil. Het sportleven is
soms hard. Valto D1 won dan wel weer, vooral in de tweede helft en ook Valto A3 heb ik zien spelen én
winnen. Leuke potjes in onze Vreeloohal.
Op naar Delft. Want als je in Krimpen aan de IJssel speelt en de selectie speelt er voor op de weg daar naar
toe, dan ga je even langs. Helaas mocht onze aanwezigheid bij het tweede niet baten en zagen we dat het
eerste een solide basis legde voor wat later een mooie overwinning zou worden. Dat bericht kwam dan ook
vlak voor onze wedstrijd binnen en goed voorbeeld doet goed volgen dachten we. De extra motivatie kwam
van Valto 3, dat het eerste punt had gepakt, óók tegen KOAG. Valto 9 deed dat zelfde dus door de eerste
overwinning op het scorebord te zetten. En zo wonnen alleen het hoogste en laagste seniorenteam deze
dag.
Maar wat houdt ons nog meer bezig, naast deze competitiewedstrijden? Nou, de voorbereidingen voor de
nieuwe toiletten bijvoorbeeld, het klusteam laat niets aan het toeval over. Maar ook de organisatie van het
NK komende 22 juni begint meer en meer vorm te krijgen. Het jeugdbestuur wordt opgestart en tussendoor
worden er nog altijd veel activiteiten georganiseerd, met de pubquiz voor de C en B jeugd als eerste op de
agenda. De TC kijkt met een schuin oog al weer naar volgend jaar en ook op het gebied van financiën en
accommodatie wordt er voorzichtig getracht een trein in beweging te krijgen, zodat we in ieder geval rijden.
Zo is iedere commissie wel bezig en draait de vereniging na de Kerstperiode weer op volle toeren.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 19 januari 2019
18:10

VALTO 1

-

Roda 1

Robert v Heiningen

Vreeloo

Hal 1

16:25

VALTO 2

-

KCC/SO natural 4

John Kosse

Vreeloo

Hal 1

15:00

VALTO 3

-

Rust Roest 3

Wilco Meegdes

Vreeloo

Hal 1

17:40

Atlas 2

-

VALTO 4

Rien Pekaar

De Belt

Veld 1

17:25

ODO 4

-

VALTO 5

De Hofstede

Veld 1

17:00

Fortuna/ 6

-

VALTO 6

Fortuna-hal

Veld 1

16:35

VALTO 7

-

Weidevogels 5

Twan Korteland

Vreeloo

Hal 2

15:25

VALTO 8

-

VEO 6

Ruud Stolze

Vreeloo

Hal 2

14:15

VALTO 9

-

Achilles (Hg) 7

Thom Voskamp

Vreeloo

Hal 2

13:25

VALTO A1

-

PKC/SWKGroep A2 Nol Karbet

Vreeloo

Hal 1

14:25

Maassluis A2

-

VALTO A2

Olympia

Veld 1

14:15

Avanti/ B3

-

VALTO B2

Emerald

Veld 1

10:00

KCC/ B3

-

VALTO B3

Schenkel

Veld 1

12:15

VALTO C2

-

Die Haghe C2

Thijs Dijkstra

Vreeloo

Hal 1

12:15

VALTO C3

-

KCR C2

Nanne Paul

Vreeloo

Hal 2

13:15

VALTO C4

-

RWA C2

Rinze Noordam

Vreeloo

Hal 2

13:00

Korbis D1

-

VALTO D1

Afgeschermd

De Dreef

Veld 1

10:00

Nikantes D1

-

VALTO D3

Sportge Campus

Veld 1

11:15

VALTO D5

-

Excelsior (D) D4

Ryanne Boeters

Vreeloo

Hal 2

10:15

VALTO E1

-

Nieuwerkerk E2

Martijn Dijkstra

Vreeloo

Hal 1 4k 1

11:15

VALTO E2

-

Phoenix E4

Esther de Jong

Vreeloo

Hal 1 4k 1

12:00

Die Haghe E2 -

VALTO E3

Sportc Zuiderpark

Breedtehal
B

11:15

VALTO E4

-

Nexus E1

Mellanie Noordam

Vreeloo

Hal 1

10:15

VALTO E5

-

Meervogels E5

Noa de
Meulmeester

Vreeloo

Hal 1 4k 1

12:00

DES (D) E2

-

VALTO E6

De Hoornbloem

Veld 1 4k 2

10:10

Dubbel Zes
E3

-

VALTO E7

Wendy Hazebroek

Gaslaan

Veld 1

10:00

RWA F1

-

VALTO F1

Lieke Zantman

Rhoon

Veld 1

11:15

VALTO F2

-

Die Haghe F1

Iris van Paassen

Vreeloo

Hal 1

13:00

GKV (H) F1

-

VALTO F3

Overbosch

Veld 1
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Opstellingen 19 januari 2019

VALTO 3, 15.00 uur thuis, aanwezig 14.30 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas, Michael en Ruben K
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy
VALTO 4, 17.40 uur uit, vertrek 15.00 uur
Rob, Laurens, Luuk, Roland, Frank en Kees
Lisa, Kitty en Petra, res: Iris P en Rianca
VALTO 5, 17.25 uur uit, vertrek 16.30 uur
Marco, Dennis, Jeroen, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Annemieke en Hellen
VALTO 6, 17.00 uur uit, vertrek 16.00 uur
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon
VALTO 7, 16.35 uur thuis, aanwezig 16.00 uur
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: Rosanne
VALTO 8, 15.25 uur thuis, aanwezig 15.00 uur
Martin, Michiel, Arie, Peter en Marco
Jolanda, Marleen, Fiona en Rosanne, res: Marije
VALTO 9, 14.15 uur thuis, aanwezig 13.45 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard
Marleen, Chantal, Claudia, Dita en Marja

Jurytafel 19 januari 2019
Zaterdag 19 januari 2019

voorzitter

schotklok

tijd

13.25 u

VALTO A1

PKC A2

Hans

Petra

Barbra

16.25 u

VALTO 2

KCC 4

Arnold

Peter

Joke

18.10 u

VALTO 1

Roda 1

Arnold

Gerard

Liesbeth
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Uitslagen 12 januari 2019
Excelsior (D) 1

-

VALTO 1

16 - 28

Excelsior (D) 2

-

VALTO 2

27 - 22

KOAG 3

-

VALTO 3

16 - 16

VALTO 5

-

Excelsior (D) 6

11 - 11

VALTO 6

-

Excelsior (D) 8

5 - 10

KOAG 5

-

VALTO 9

14 - 18

Nieuwerkerk A1 -

VALTO A1

18 - 15

VALTO A2

-

Phoenix A1

17 - 14

VALTO A3

-

WION A2

15 - 12

VALTO B1

-

KVS B1

14 - 8

VALTO B2

-

Fortuna/ B3

6-9

VALTO B3

-

ODO B2

4-7

VALTO C1

-

Maassluis C1

12 - 16

Avanti/ C2

-

VALTO C2

8-5

Trekvogels C1

-

VALTO C4

8-5

VALTO D1

-

Vitesse (Ba) D2

11 - 4

VALTO D3

-

Fortuna/ D5

9-4

VALTO D4

-

ONDO (G) D3

6-6

Avanti/ D5

-

VALTO D5

5-2

VALTO E1

-

Phoenix E1

11 - 8

VALTO E2

-

Meervogels E2

6 - 10

VALTO E3

-

Excelsior (D) E5

9-5

Dijkvogels E3

-

VALTO E4

9-6

HKV/Ons Ei E3

-

VALTO E5

5-5

VALTO E6

-

Die Haghe E3

8-1

VALTO E7

-

Avanti/ E7

15 - 6

VALTO F1

-

ODO F1

6-4

VALTO F3

-

Dijkvogels F2

8 - 19
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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

Wedstrijdverslagen TC

VALTO 3 speelde uit tegen KOAG 3. Op het veld werd er met 8-22 van deze ploeg verloren. Dit keer werd er
veel beter partij gegeven en leek er het zelfs het grootste gedeelte van de wedstrijd op dat het derde de
overwinning mee naar huis zou nemen. Helaas hield KOAG toch stand en werden de punten gedeeld:
16-16. Voor het derde betekende dit het eerste punt van de competitie. A.s. zaterdag speelt het derde thuis
tegen Rust Roest 3. Deze ploeg wist pas twee punten te halen, dus misschien dat er weer een paar punten
bij geschreven kunnen worden zaterdag.
VALTO 4 was vrij, zij mogen a.s. zaterdag naar Zeeland, om daar tegen Atlas 2 te spelen, een strijd in de
onderste regionen: het vierde heeft drie punten en Atlas heeft er twee, beide na vier wedstrijden gespeeld te
hebben.
VALTO 5 speelde thuis tegen Excelsior 6. Beide teams hadden drie wedstrijden gespeeld en de volle buit
binnen gehaald, dus een belangrijke wedstrijd in de strijd om de koppositie. Het werd dan ook een
spannende strijd, waarin de doelpunten schaars waren en met een zeer hectisch slot. Via een ruststand van
4-4 werden uiteindelijk de punten gedeeld: 11-11. Hiermee staat het vijfde nu, samen met Excelsior, op de
gedeelde tweede plek, achter Weidevogels 4, die één punt meer heeft, maar ook een wedstrijd meer
gespeeld heeft. Over twee weken staat deze tegenstander thuis op het programma, maar a.s. zaterdag
speelt het vijfde eerst uit tegen ODO 4. Deze ploeg staat onderaan en wist pas twee punten te behalen.
VALTO 6 speelde thuis tegen Excelsior 8. Het zesde heeft het moeilijk en met name scorend wil het nog niet
zo: gemiddeld 9 doelpunten per wedstrijd, is over het algemeen, zeker in de zaal, te weinig voor de winst.
Het zesde wist dan ook pas één keer nipt te winnen, 8-9. Ook tegen Excelsior wilde het scorend niet zo
lukken. Bij Excelsior was het ook niet overtuigend, maar toch scoorde zij twee keer zo veel. Eindstand: 5-10.
A.s. zaterdag speelt het zesde uit tegen Fortuna 6.
VALTO 7 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Weidevogels 5. Een belangrijke wedstrijd in de strijd
om de koppositie. Beide ploegen doen het namelijk tot nu toe goed: het zevende staat dan wel met zeven
punten uit vijf wedstrijden bovenaan, maar Weidevogels wist tot nu toe alle wedstrijden nog te winnen, want
zij hebben zes punten uit drie wedstrijden.
VALTO 8 was ook vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen VEO 6.
VALTO 9 speelde uit tegen KOAG 5. Het negende: nog altijd in afwachting van de eerste punten en met
name ook een wedstrijd waarin het scorend eindelijk eens lekker gaat lopen. Want tot nu toe werden er, in
drie wedstrijden, gemiddeld 7 doelpunten gemaakt. Afgelopen zaterdag de ideale tegenstander om deze
doelen te behalen, want KOAG had ook nog geen wedstrijd gewonnen. Het negende heeft deze kans met
beide handen aangepakt, want er met 14-18 gewonnen en hopelijk kan hier vertrouwen uit getankt worden
om a.s. zaterdag ook de volgende tegenstander te pakken: er wordt dan thuis gespeeld tegen Achilles 7, die
ook pas twee punten heeft, maar zij hebben ook pas twee wedstrijden gespeeld.
VALTO A1 speelde uit tegen Nieuwerkerk A1. De A1 had eind 2018 goede zaken gedaan door de laatste
twee wedstrijden te winnen. Nieuwerkerk wist pas twee punten te halen, dus een derde overwinning moest
mogelijk zijn. De wedstrijd was nog maar net begonnen toen Sheila geblesseerd uitviel en het duurde even
voordat de A1 deze schok te boven was. Gelukkig wist Nieuwerkerk daar niet van te profiteren, waardoor de
ruststand 5-6 was. Na rust kwam de A1 goed uit de kleedkamers en wist uit te lopen naar 7-10. Helaas
kwam Nieuwerkerk weer terug en deze klap kwam de A1 niet meer te boven.
Een (onnodige) nederlaag volgde: 18-15. Gauw vergeten, want a.s. zaterdag staat er weer een belangrijke
wedstrijd op het programma in de strijd tegen degradatie, de A1 speelt dan thuis tegen PKC A2, deze ploeg
wist tot nu toe alleen van Tempo A2 te winnen.
VALTO A2 speelde thuis tegen Phoenix A1. Voorafgaand aan de wedstrijd had de A2 drie punten, en ten
opzichte van Phoenix was dat één punt meer. Bij winst zou de A2 dus goede zaken doen op weg naar de
middenmoot. Het werd een redelijk gelijk opgaande wedstrijd, die de A2 netjes naar zich toe wist te trekken,
einduitslag: 17-14. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Maassluis A2, die net een plekje hoger staat dan
VALTO, met twee punten meer. Op het veld werd er met 15-10 van deze ploeg verloren.
VALTO A3 speelde thuis tegen WION A2. De A3 is lekker bezig, want ze wist tot nu toe alle vier haar
wedstrijden te winnen. Ook afgelopen zaterdag was de A3 te sterk en wist ze met 15-12 te winnen. A.s.
zaterdag is de A3 vrij en daarna staat de nummer twee op het programma: Weidevogels A2. Die hebben tot
nu toe ook alle wedstrijden gewonnen, maar hebben twee wedstrijden minder gespeeld dan onze A3,
waardoor ze vier punten minder hebben.
VALTO B1 speelde thuis tegen KVS B1. Een bekende tegenstander, want buiten werd daar ook twee keer
tegen gespeeld, waarbij VALTO beide keren de punten, toch wel vrij makkelijk, binnen haalde. Afgelopen
zaterdag was VALTO ook de betere in het veld. In het begin ging het nog wat moeizaam, maar uiteindelijk
werd het toch weer een vrij ruime overwinning: 14-8. A.s. zaterdag is de B1 vrij.
VALTO B2 speelde thuis tegen Fortuna B3. Een tegenstander waar buiten ook tegen gespeeld werd en toen
werd er één keer gelijk gespeeld (10-10) en één keer flink verloren (2-9). Ook dit keer een wedstrijd met (te)
weinig doelpunten, waarbij het vooral bij VALTO scorend niet lekker liep. Fortuna deed het niet heel veel
beter, maar het was wel genoeg voor de overwinning: 6-9. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Avanti B3.
VALTO B3 speelde thuis tegen koploper ODO B2. ODO wist tot nu toe alle drie de wedstrijden te winnen,
waarbij de B3 in de vier gespeelde wedstrijden nog niet verder was gekomen dan twee keer een gelijkspel.
Toch wist de B3 knap tegenstand te bieden en werd het zeker geen gemakkelijke wedstrijd voor ODO.
Uiteindelijk wisten ze de overwinning wel binnen te halen: 4-7. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen KCC B3.
VALTO C1 kreeg Maassluis C1 op bezoek dat nog ongeslagen bovenaan stond in de poule. VALTO begon
met een voorsprong aan de wedstrijd maar Maassluis kon bij blijven. Gedurende de wedstrijd nam Maassluis
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de leiding en kwam op een flinke voorsprong. Richting het einde van de 2e helft gingen de doelpunten bij
VALTO wat makkelijker vallen waardoor het verschil wat verkleind werd. Het was alleen niet genoeg voor
punten. Er werd met 12-16 verloren. Komende zaterdag komt KCC C1 op bezoek die net als VALTO 2
wedstrijden wist te winnen.
VALTO C2 ging naar Pijnacker om tegen Avanti C2 te spelen. Op het veld was er al 2x tegen deze
tegenstander gespeeld en toen werd er twee keer gewonnen. Misschien werd de tegenstander deze keer
daarom onderschat of werden de eigen coaches te hard gemist langs de kant. Avanti wist deze keer de
wedstrijd te winnen met 8-5. Hierdoor hebben zij de koppositie overgenomen en moet VALTO in de
achtervolging. Komende zaterdag komt Die Haghe C2 naar De Lier. Zij wisten pas 1 wedstrijd te winnen.
VALTO C3 was nog een weekje vrij in het nieuwe jaar. Komende zaterdag komt KCR op bezoek wat pas 1
punt wist te behalen. Winst moet hier dus wel het doel zijn om de koppositie te behouden.
VALTO C4 ging op bezoek bij Trekvogels in Rotterdam Alexandrium. Net als de voorgaande twee
wedstrijden was het verschil in einduitslag niet heel groot maar wel te weinig voor de punten. Er werd met
8-5 verloren. Komende zaterdag komt RWA C2 op bezoek. Zij wisten tot nu toe pas 1 wedstrijd te winnen en
staan daardoor 1 plekje boven ons. Hopelijk kunnen wij tegen hun onze eerste punten pakken.
VALTO D1 kreeg bezoek van Vitesse D2. Vitesse nam brutaal de leiding en kwam op een 0-3 voorsprong.
VALTO herstelde zich netjes en zette Vitesse vast waardoor zij nog maar 1x tot scoren kwamen. VALTO
gooide er 11 door de korf waardoor de uitslag 11-4 werd. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Korbis
D1 die 1 plekje boven jullie staan.
VALTO D2 was vrij afgelopen zaterdag en ook aanstaande zaterdag zijn zij nog een speelronde vrij. Jullie
moeten veel geduld hebben...
VALTO D3 speelde thuis tegen Fortuna D5. Dit was een wedstrijd met ups en downs. VALTO kwam goed uit
de startblokken maar halverwege de 1e helft zakte het in. Eigenlijk liet de tweede helft een zelfde beeld zien:
goede start die langzaam weg ebte. Er werd wel ruim gewonnen met 9-4.
VALTO D4 kreeg ONDO D3 op bezoek. Tegen deze tegenstander werd op het veld ook al 2x gespeeld en
waarvan bekend was dat ze gelijkwaardig zijn. Dat bleek ook wel uit het scoreverloop: 4-4 met rust en 6-6
einduitslag. Als we het aantal kansen gaan tellen, heeft VALTO wel gewonnen, maar dat telt niet mee.
Volgende wedstrijd de kansen beter afmaken!
VALTO D5 is nog op zoek naar de eerste punten deze competitie. Afgelopen zaterdag werden tegen gezocht
bij en tegen Avanti. Helaas wilde het hier ook niet lukken en wist Avanti te winnen met 5-2. A.s. zaterdag
spelen jullie thuis tegen Excelsior D4 die nog ongeslagen is.
VALTO E1 moest het opnemen tegen agnstgegner Phoenix. Na al drie keer van Phoenix te hebben verloren,
was het nu de dag van de E1. Verdedigend was het heel sterk, aanvallend werden er hele mooie ballen
gescoord. Zo won de E1 met 11-8 en blijven ze ongeslagen. Volgende week tegen Nieuwerkerk.
VALTO E2 had na vorige week de hoop om ook deze week een resultaat neer te zetten. Helaas waren ze
zaterdag verdedigend minder scherp en hadden ze moeite om tot goede aanvallen te komen. Lange tijd
wisten ze nog wel bij te blijven, maar in het laatste stuk liep Meervogels uit. Zo ging de wedstrijd verloren
met 10-6. Phoenix komt volgende week op bezoek.
VALTO E3 speelde een hele goede wedstrijd tegen Excelsior E5. Er werd volop gescoord en verdedigend
zaten de dames er bovenop. Zo werd Excelsior met 9-5 naar huis gestuurd. Volgende week een uitwedstrijd
tegen Die Haghe.
VALTO E4 begon de wedstrijd goed met goede afstandsschoten en lange aanvallen. Bij rust stond het 5-5.
Na rust wist de E4 dit helaas niet vol te houden. Aanvallend had de E4 het lastig, waardoor Dijkvogels de
wedstrijd won met 6-9. Volgende week komt NEXUS op bezoek.
VALTO E5 heeft een goede wedstrijd gespeeld tegen HVK/OE. Het was een goede tegenstander, maar het
ging gelijk op. Zo eindigde de wedstrijd in een 5-5 gelijkspel. Meervogels is volgende week de volgende
tegenstander van de E5.
VALTO E6 moest zaterdag tegen Die Haghe. De eerste tien minuten hadden de meiden het nog lastig om
goede aanvallen op te zetten. Na een tijdje kregen ze echter de smaak te pakken, ging het overgooien beter
en werd er flink gescoord. Uitslag werd zo 8-1 in het voordeel van VALTO. De E6 neemt het volgende week
op tegen DES.
VALTO E7 heeft een prima wedstrijd gespeeld tegen Avanti E7. Zo nu en dan miste er in het begin wat
scherpte, waardoor de ballen niet altijd goed aankwamen. Maar het samenspel werd steeds beter, waar veel
mooie kansen uitkwamen. Zo won de E7 uiteindelijk ook dikverdiend van Avanti met 15-6. Dubbel Zes is
volgende week de tegenstander.
VALTO F1 nam het op tegen ODO F1. Daar had de F1 eindelijk een geduchte tegenstander aan. Toch wist
de F1 een flinke voorsprong te nemen, maar met de superspeler kwam ODO terug tot 2 punten. Deze
voorsprong heeft de F1 de hele wedstrijd vol weten te houden, door vlotte aanvallen en fel verdedigen. Nog
steeds ongeslagen dus; kijken hoe dat volgende week tegen RWA gaat.
VALTO F3 kreeg bezoek van Dijkvogels F2. De F3 had het in de verdediging erg lastig en Dijkvogels liep
snel uit. Gelukkig kon de F3 met de superspeler zelf ook nog de nodige doelpunten scoren. Tot aan het
eindsignaal zijn de spelers blijven knokken, maar helaas was Dijkvogels een maatje te groot. De uitslag was
8-19 in Maasdijks voordeel. GKV F1 is de volgende tegenstander van de F3.
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Nieuws van de Technische Commissie
Van oefenpartijen naar competitie.. Welkom in 2019!
Vorig weekend oefende VALTO 1 tegen Tweemaal Zes 1, deze wedstrijd
werd gewonnen met 26-25. De doordeweekse oefenwedstrijd tegen de HK/
OK ploeg Sporting Delta 1 werd ook gewonnen, ditmaal met 18-13. Een
mooie opmars naar een belangrijke wedstrijd, namelijk tegen de Delftse
buren Excelsior. VALTO begon sterk, van 1-5 werd het 3-6 naar een 7-15 ruststand. De 1e helft werd vrolijk
doorgezet in de 2e helft en met een 16-28 eindstand mag er worden gesproken van een meer dan verdiende
overwinning! De van tevoren bedachte directe concurrenten voor het kampioenschap zijn allemaal 1x
verslagen, met de return wedstrijden tegen ZKA, Excelsior en ONDO de komende weken in het verschiet
wordt het heel spannend.
VALTO 2 won vorig weekend met 19-15 van Tweemaal Zes 2 en hebben een goede trainingsweek achter de
rug. De wedstrijd tegen Excelsior 2 zou een lastige worden en dat bleek ook zo te zijn. Al snel kwam de
ploeg van trainer Klop op achterstand en dat bleek lastig om te buigen. VALTO kwam steeds dichterbij maar
uiteindelijk bleken de Delftenaren te sterk; verloren werd er met 27-22.
VALTO A1 speelde een spannende wedstrijd tegen Nieuwerkerk A1. Met rust stond het 5-6 in het voordeel
van de bezoekers, een mooie afspiegeling van de wedstrijd. In die 1e helft viel ook Sheila Herbert
geblesseerd uit, waarna ze direct doorgebracht is richting het ziekenhuis, haar teamgenoten achterlatend om
zich voor te bereiden op de 2e helft. In die 2e helft bleef VALTO lang meedoen om de winst maar
uiteindelijk.. net niet genoeg. VALTO A1 verloor met 18-15 en is voor langere tijd een van haar dames kwijt;
Sheila heeft een breukje in haar enkel opgelopen en zal moeten gaan revalideren.
Extra hulp voor de jongste jeugd – extra F trainers gezocht
Vanwege de groei in de F jeugd zijn er voor de komende maanden nog een aantal extra trainers nodig! Op
de dinsdag traint de F in de Vreeloohal van 17.00 – 18.00 uur en op donderdag op het Achterlaantje van
17.00 tot 18.00 uur. Op het veld zal er naar alle waarschijnlijkheid een F4 bijkomen maar ook nu al trainen
veel kinderen mee met de huidige F groep. Het zou ontzettend fijn zijn als we twee of meer extra trainers
voor deze jeugdteams vinden! Wie o wie kan ons helpen met deze uitdaging?
Meld je aan bij Erik Elgersma, via tc@ckv-valto.nl of erik.elgersma@ckv-valto.nl!
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
Thuis was het een kleine programma wat betreft de wedstrijdssport.
Toch kregen we VALTO 5 en VALTO A2 terug.
Pierre nam VALTO 5 voor zijn rekening en Max VALTO A2.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Jan kwam zaterdag in actie om Die Haghe 2 – Tweemaal Zes 2 te fluiten. Jan meldt:
“Geen moeilijke en ook geen beste wedstrijd met een overwinning voor Tweemaal Zes.”
Cock heeft gisteren Fortuna C1 tegen KCC C1 gefloten in de Hoofdklasse. Het was een behoorlijke fysieke
wedstrijd die uiteindelijk door Fortuna is gewonnen met 20 tegen 12. Fortuna staat nog steeds bovenaan en
zal waarschijnlijk wel naar het NK gaan. Voor KCC wordt dit moeilijker, maar niet onmogelijk.
Thijs floot Sporting Trigon 3 - Achilles 4. Thijs meldt “Ging goed! Felle wedstrijd die pas in de slotfase door
Achilles beslist werd”.
Rick en Alex gingen dit keer naar Wormer. Voor de wedstrijd Groen Geel 1 – Avanti 1. Waar die natuurlijk
Judith en Marrien tegenkwamen.
Rick meldt: “Een wedstrijd die tot de laatste seconden spannend was. De vorige wedstrijd won Groen Geel,
dit keer won Avanti. Volgende week moet ik Alex missen want die is zondagmorgen op vakantie gegaan naar
de wintersport”.

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
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Komende week
Of Rick een aanwijzing krijgt met mogelijk een andere assistent zien we pas komende wedstrijd.
Jan is een weekje vrij en vliegt met Twan naar Bangkok.
Cock en Thijs hebben een aanwijzing.
17:10

Merwede / Multiplaat A1

DOT A1

Cock Matthijsse

Phoenix 2

Thijs Dijkstra

zondag 20 januari 2019
13:50

HKV / Ons Eibernest 4

Gastheercoördinator Peter

Ring en ketting kwijt

Na de training van afgelopen dinsdag heb ik mijn zilveren ring en ketting per ongeluk in de kleedkamer laten
liggen. Heeft iemand die later training had in hal 2 deze misschien gevonden?
Wij hadden training tot 19.00 uur.
Je zou me er heel blij mee maken.
Yara Vreugdenhil, C4
Telefoonnummer: 0174 510504

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! 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 H./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

VALTO 2 – TOP (A) 2

KANGOEROES

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

Even voorstellen! Team van de week VALTO D2
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Jongens: Daan, Justin, Lucas, Michel
Meisjes: Danique, Dieuwertje, Maartje, Rosann, Sanne
Wie zijn de trainers/coaches?
Rolf en Sjors
Wat kan dit team erg goed?
De D2 kan erg goed samenspelen. De bal gaat snel rond en zo worden de kinderen om de beurt in stelling
gebracht om te scoren. En met succes 😊 .
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De D2 vindt het gooien en vangen lastig als er veel druk gegeven wordt.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
Het ongeslagen kampioenschap op het veld was het leukste wat de D2 dit jaar meegemaakt heeft.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
De D2 is vandaag vrij. 26 januari is de volgende wedstrijd. Dan speelt de D2 tegen Fortuna D3.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
De favoriete speler van de D2 was een lastige keuze. Uiteindelijk heeft de D2 voor heel de VALTO 1
gekozen als favoriete spelers.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
De D2 vindt het oplopen het leukst.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
VALTO 1 gaat met 24-19 van Roda 1 winnen.
Wat zou het team willen leren van Nikki van Spronsen die langs komt op de training?
De D2 wil graag van Nikki leren hoe je een afvang neerzet en je tegenstander uitblokt. Dit doen ze in de D2
nog niet.
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 schiet met scherp tegen Excelsior 1

Sponsors: MartinStolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
Zo, de kerstvakanties zitten er nu echt op. Alle ploegen mochten vandaag weer aantreden voor het vervolg
van de zaalcompetitie. Voor de VALTO selectie ook gelijk twee belangrijke wedstrijden tegen Excelsior, een
tegenstander waarvan de statistieken in het nadeel spreken voor VALTO. Eric Geijtenbeek had niets aan het
toeval overgelaten en er voor gezorgd dat VALTO gedurende de winterstop het wedstrijdritme kon
vasthouden door twee oefenwedstrijden te regelen. De tegenstanders Tweemaal Zes en Sporting Delta
komen beide in de overgangsklasse uit, maar wisten niet te winnen van VALTO. Vandaag waren er weer
punten te verdienen en het is al vaker gebleken dat er dan een andere druk op de spelers staat. VALTO 2
mocht het spits afbijten in Delft in een wedstrijd tegen de reserves van Excelsior. Dit moest helaas wel
zonder de geschorste Ruben, door zijn 2e gele kaart. Met redelijk gevulde tribunes ging de wedstrijd van
start onder leiding van scheidsrechter Hendriks. Al snel had de thuisclub de openingstreffer door de korf en
het tweede doelpunt liet niet lang op zich wachten. Het was Ron die voor VALTO de nul van het bord schoot
uit een kort kansje, maar hierna trok Excelsior in een keer door naar een 7-1 tussenstand na zeven minuten
spelen. Pas toen kreeg VALTO weer wat meer grip op de Delftse aanvallen. Thijs nam zijn ploeg bij de hand
en verkleinde de achterstand eigenhandig naar 7-3. Halverwege de eerste helft maakte Thijs er weer een
wedstrijd van door weer tweemaal achter elkaar te scoren en een 8-6 tussenstand op het bord te zetten.
Excelsior herstelde het verschil echter weer, maar Thijs had het gat van de korf nu goed gevonden en
schoot de 10-7 weer binnen. Excelsior bleef echter met scherp schieten en zette met drie doelpunten op rij
de nieuwe tussenstand 13-7 op het scorebord. VALTO moest dus weer aanzetten om het gat te verkleinen
om er weer een wedstrijd van maken. Het was weer Thijs die met alweer zijn zesde treffer het goede
voorbeeld gaf, wat door Lisanne B opgevolgd werd. Met nog vijf minuten op de klok besloot Leon een timeout te nemen om de ploeg weer even bij elkaar te roepen. Ron mocht niet veel later een strafworp nemen en
daarna was het wederom Thijs die de 14-11 binnen schoot. Helaas ging even later ook bij VALTO de bal op
de stip, maar toch zorgde Ron dat we voor de rust de aansluiting behielden door de ruststand op 15-13 te
zetten.
In het begin van het tweede bedrijf had VALTO het verdedigend goed voor elkaar. Rick wist binnen acht
seconde de aansluitingstreffer te maken, maar helaas wilde de gelijkmaker niet vallen. Nadat Pieter even
later weer voor de aansluiting zorgde bij 16-15 wist de thuisclub weer uit te lopen naar 19-15. De coach van
Excelsior besloot een time-out te nemen, want het liep niet zo lekker meer bij Excelsior. Dit bleek zijn
uitwerking te hebben, want na deze time-out liep Excelsior weer weg naar de 22-15 tussenstand halverwege
de tweede helft. Nog twaalf minuten te gaan, dus nog geen paniek. Er moesten dan wel spijkers met koppen
geslagen gaan worden, wilde VALTO nog aanspraak maken op punten. Vier treffer op rij van Lisanne B, Lisa,
Ron en ( wie anders) Thijs brachten VALTO bij 22-19 weer terug in de wedstrijd. Er stonden nog ruim zeven
minuten op de klok om dit gat van drie te dichten. Helaas werd in deze fase niet altijd de bal even goed
geplaatst en werd niet altijd op het juiste moment het schot genomen. Hierdoor kon Excelsior het verschil
herstellen naar 24-19. VALTO gaf zich echter nog niet gewonnen. Romeé was al een paar keer ingebracht in
de aanval om meer dreiging te geven. Zij bleef na de time-out van Leon vijf minuten voor tijd echter staan en
wist de laatste twee treffers voor VALTO te maken. Het was echter niet genoeg, want ook Excelsior wist
steeds mee te scoren. Hierdoor werd de wedstrijd door de prima leidende scheidsrechter Hendriks
afgefloten bij de 27-22 eindstand. VALTO 2 staat helaas weer met lege handen na een prima wedstrijd, maar
het gaat toch echt om de punten. Kunnen we afspreken dat we volgende week VALTO 2 in grote getalen
zullen steunen in hun strijd om de eerste overwinning in de Vreeloohal tegen KCC/SoNatural 4? Zij hebben
uw steun echt hard nodig om net dat laatste stukje energie er uit te persen voor de overwinning.
Ook in Delft viel het op dat de tribunes pas echt volliepen met VALTO aanhangers voor de wedstrijd van het
keurkorps van Eric Geijtenbeek. Hopelijk zien we deze mensen volgende week een uurtje eerder op de
tribune om ook het tweede aan te moedigen. Helaas konden niet alle supporters blijven. VALTO 9 had van
zich laten horen, maar het mocht helaas niet baten voor VALTO 2. Zij moesten snel vertrekken voor hun
eigen wedstrijd in Krimpen aan de IJssel tegen KOAG 5 die zij overigens wonnen met 14-18. Gelukkig werd
hun afwezigheid ruimschoots opgevuld door anderen en was de verhouding tussen beide supportersscharen
bijna in evenwicht.
De beide vlaggenschepen maakten zich op voor de titanenstrijd om de koppositie in de 1e klasse E. VALTO
1 is tot nu toe nog foutloos, wat Excelsior na het onverwachte verlies van voor de kerst niet meer kan
zeggen. Vandaag konden er dus door beide ploegen goede zaken gedaan worden. De druk lag door de
achterstand toch wel een beetje bij Excelsior, maar ook VALTO was er alles aan gelegen om de punten
binnen te halen. Dit zou immers betekenen dat er weer een concurrent op achterstand gezet kon worden.
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Het was aan scheidsrechter Hagoort om deze wedstrijd in goede banen te leiden. De openingstreffer liet wat
langer op zich wachten dan in de voorgaande wedstrijd, maar na anderhalve minuut wist Excelsior de score
te openen. Het zou al snel duidelijk worden dat dit de enige keer zou zijn dat Excelsior op voorsprong stond.
Zané zorgde even later voor de gelijkmaker, waarna VALTO met vier doelpunten op rij direct een 1-5
voorsprong nam. Excelsior deed met twee treffers op rij nog wat terug, maar VALTO stoomde hierna in één
keer door naar een onoverbrugbaar verschil van 3-12. De eerste helft zat er toen al bijna op en Excelsior
vocht voor wat het waard was vandaag. Het waren vooral de heren van VALTO die vandaag niet te stoppen
waren. Zij wisten allen gemakkelijk de korf te vinden, waardoor de Excelsior heren zich geen raad meer
wisten. Bij de gang naar de kleedkamers was het verschil terug gebracht tot 7-15 en kon VALTO met deze
comfortabele voorsprong aan het tweede bedrijf beginnen.
Het begin van de tweede helft was weer voor VALTO. Hoewel het even duurde voor er weer gescoord werd,
wat het Thom die met twee treffer liet weten dat er voor Excelsior vanavond niets te halen viel. Na de 9-18
van Mees nam de coach van Excelsior al na vijf minuten weer een time-out om zijn ploeg toe te spreken. Dit
had niet het verwachtte effect want het waren Thom en Bart die juist de voorsprong voor VALTO verder
uitbouwden naar 9-20. Dit verschil zou even zo blijven door het om en om scoren van de ploegen. Bij de
tussenstand 12-22 was er nog tien minuten te spelen. VALTO zette nog eens aan voor een eindsprintje en
wist met vijf doelpunten op rij de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Met een tussenstand van 12-27 en
nog zeven minuten op de klok kon VALTO de overwinning niet meer ontgaan. Toch brak er toen een slordige
fase aan bij de Lierse ploeg, waar Eric niet tevreden over kan zijn. Ruim zes minuten lang wisten VALTO de
korf niet te vinden en werden er veel aanvallen zonder ook maar een schot te lossen verspeeld. Een mooie
gelegenheid voor Excelsior om aan wat schadebeperking te doen. Zij wisten het verschil terug te brengen tot
16-27, wat toch al een stuk beter staat op het wedstrijdformulier. Helaas voor hen was het echter Thom die
de eindstand bepaalde toen hij een minuut voor tijd de 12-28 binnen schoot. Het is wel duidelijk dat VALTO
vanavond beter met de wedstrijd druk om wist te gaan dan Excelsior. Excelsior zal na vanavond zich nog
eens achter de oren krabbelen en hun kampioensaspiraties bij moeten stellen. Gezien de andere uitslagen
in de poule blijft ZKV met drie punten achterstand nog in het spoor bij VALTO. Van de andere door mij
gedachte kampioenskandidaten is ONDO (M) een beetje afgehaakt. Zij verloren vandaag van RODA 1 en
vindt zich intussen met vier punten terug op de zesde plaats in de competitie. Dit zelfde RODA komt
volgende week naar De Lier om ons vlaggenschip het vuur aan de schenen te leggen.
De statistieken spreken in hun voordeel, dus een niet te onderschatten tegenstander. Hoe mooi zou het zijn
als het vlaggenschip de ongeslagen reeks doortrekt op de verjaardag van de fotografe die hen zo mooi op
de banners heeft gezet. Een volle tribune is daarbij natuurlijk onontbeerlijk. Laten we er met z’n allen dus
weer een mooi feestje van maken in de Vreeloohal zaterdag.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

VALTO B3 – ODO B2

Afgelopen zaterdag speelde wij thuis tegen ODO B2, zij staan 1e in onze poule. We zagen er een beetje
tegen op om tegen de 1e te spelen, maar we begonnen vrij goed. Wij scoorde er al snel een, dus het werd
1-0. De tegenstanders maakte het 1-1 en doordat wij er nog 1 scoorde werd de ruststand 2-1. In de 2e helft
probeerde we onze voorsprong te behouden, maar ODO had veel doelpunten gemaakt en het werd 2-7. Wij
scoorden er uiteindelijk ook nog 2 en de eindstand was 4-7 geworden.

VALTO D1 - Vitesse D2

Sponsors: HV Keukens, De Ambivent Groep en Westland Kasonderhoud

Afgelopen zaterdag was het een wedstrijd van VALTO D1 als zovelen. Wat anders was, was de afwezigheid
van de jarige Sheila en Thomas. Zij moesten met hun eigen team spelen en dat liep voor beide heel anders
af. Thomas pakte met VALTO 3 de eerste punten en Sheila verloor, maar nog minder leuk, viel uit met een
botbreukje en is voorlopig uitgeschakeld. Beterschap van ons allemaal!
Met interim coach Johan dus langs de lijn en die zag zoals te doen gebruikelijk een team dat nog even
wakker moest worden. Gelukkig deed de koude douche van 0-3 achterstand zijn werk en werden de
tegendoelpunten fraai weggewerkt door Jill, die deze wedstrijd ‘on fire’ was en Jorn, die met een prachtige
'one hander’ de stand gelijk trok. Precies op tijd voor de rust.
Voor een gelijk spel waren ze vandaag echter niet gekomen, iets met die strekking heeft Johan denk ik in de
kleedkamer duidelijk gemaakt en dus ging de D1 vol goede moed de tweede helft in. Het ging helemaal los,
waarbij Vitesse nog één keer wist te scoren en VALTO maar liefst 8 keer!
Het spel was in deze helft mooi en goed verzorgd, kansen werden gecreëerd en (niet onbelangrijk) ook
afgemaakt. Mooie cross-ballen, met afstandsschoten en doelpunten tot gevolg. Een mooie overwinning en
blije gezichten. Volgende week uit bij Korbis D1, met misschien wel een kans op een gedeelde tweede
plaats bij winst.
Groetjes, Finne & Jan Jaap
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VALTO D3 - Fortuna D5

Allereerst iedereen de beste wensen.
Onze eerste wedstrijd van 2019.
We begonnen zeer goed, na 30 sec lag de eerste er al in. Helaas volgde al snel de 1-1.
We gingen gelijk op maar toch konden we gaan rusten met 5-3.
Fortuna miste gelijk na rust een strafworp en toen gaven wij gas. Wij gooiden er nog 4 in en Fortuna lukte
het maar 1x waardoor we de wedstrijd met 9-4 hebben gewonnen.
Groetjes Kevin.

VALTO D4 - Ondo D3

Zaterdag 12 januari, de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. Het gehele team is aanwezig onder leiding van
onze coach Lysanne en ze hebben er allemaal naar uitgekeken om weer een wedstrijd te spelen. Al snel in
de wedstrijd scoort VALTO het eerste doelpunt en niet lang daarna volgt het tweede doelpunt eveneens
gescoord door VALTO, Ondo komt daarop in actie en maakt er 2-1 van.
Na het wisselen van de vakken scoort Ondo door middel van een strafworp en is de stand 2-2. Het is een
spannende wedstrijd, de teams zijn zeker aan elkaar gewaagd. VALTO komt weer aan kop en Ondo scoort
weer de gelijk maker door middel van een strafworp. Daarop volgen twee doelpunten van VALTO en is de
stand 6- 4 maar weer komt Ondo terug en in de laatste seconden van de wedstrijd is de eindstand 6- 6. Dat
was ontzettend spannend. Volgende week zijn we vrij, de 26e komen we weer in actie.
Groetjes, Marianne en Ben

VALTO E1- Phoenix E1

Rond het middag uur stond de E1 op scherp want de E1 moest tegen het altijd lastige Phoenix.
Ook nu ging dat niet vanzelf want de ploegen waren aan elkaar gewaagd.
Gelukkig viel het eerste goal als snel 1-0 Isis, yes dat begint goed!
Al snel werd het 1-1 en 1-2, want ook Phoenix wist de mand te vinden.
Door goed spel en verdedgend werk van Lize, Elise en Toon kon Sara 2x achter elkaar scoren, yes!
Maar ook Phoenix bleef niet achter en stond het al snel 3-4..
Het werd 4-4 door Isis en daarna gingen de motortjes nog harder lopen en kwam de E1 op een voorsprong
van 6-4 met twee mooie afstandschoten van Sara. Vervolgens scoorde Lize met een korte kans onder de
korf en Isis met een afstandschot 8-6.
De E1 zorgde ervoor dat Phoenix op een grotere achterstand kwam want Anouk scoorde de 9-6 en Toon de
10-6 door goed aangeef werk van Elise.
Phoenix kwam nog iets terug maar met een laatste doelpunt van Isis was de eindstand 11-8, yes!
Iedereen kon gaan ontspannen met een bak koffie en wat lekkers, dankzij Elise die 10 jaar is geworden!
Een prachtige uitslag waar de E1 en de coaches Vera en Bas keihard voor hebben gewerkt, dus dik
verdiend hebben. Heel goed gedaan, op naar volgende week.
Groetjes, Isis en Claudia

VALTO E3 – Excelsior E5

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, zou het dan eindelijk gaan gebeuren,
de eerste overwinning voor de E3? De meiden hebben de afgelopen weken
hard getraind en een overwinning zou het team meer dan gegund zijn.
De meiden ging fel van start, verdedigend zaten ze er bovenop, de bal werd
goed rond gespeeld en dit resulteerde in een 1-0 voorsprong, maar ook de 2-0
vloog erin, 2-1, 3-1, 4-1, dit ging wel heel erg lekker. Door geconcentreerd te
spelen, goed coachen door Laura, Vera en Iris wist de E3 de voorsprong te
vergroten naar 8-1. In de tweede helft kwam Excelsior wat terug en wisten zij
nog een paar punten te scoren, maar de meiden van de E3 gaven hun
voorsprong niet meer uit handen en hebben met 9-5 hun eerste overwinning te
pakken! Knap gedaan meiden, volgende week is Die Haghe E2 de
tegenstander en gaan de meiden er weer vol voor.
Groetjes, Jet en Anne Marie
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VALTO E7

Vandaag speelde de E7 thuis tegen Avanti. De uitwedstrijd werd gewonnen, dus uitgerust na een paar vrije
weken begonnen de dames en heren vol goede moed.
Na een vliegende start met hadden ze halverwege een flinke voorsprong. In het derde kwart kwam Avanti
knap terug tot 8-6. De coaches wisten de aandacht er weer goed bij te krijgen en door het goede samenspel
en teamwork werd de wedstrijd met 15-6 gewonnen. Knap hoe jullie als een echt team zo goed
samenwerken en er voor gaan!

VALTO F1 – Odo F1

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar zou zomaar een spannende kunnen worden. We gaan alles om alles
zetten om de zaalcompetitie onverslagen voort te zetten. Openingsscore kwam van Odo, dat voerde de
spanning nog wat verder op. Gelukkig werd het al snel 1-1, vervolgens 2-1, 3-1 en zo wist VALTO de rest
van de wedstrijd op voorsprong te blijven en te winnen met 6-4. Feest! Drie dubbel feest zelfs, want in de
rust hebben we naast het fruit genoten van de lekkere cakejes van de jarige Suze. Én tijdens de laatste 10
minuten heeft Daan, die een lange periode niet heeft kunnen korfballen, weer meegespeeld, en hoe! Ging
weer super goed Daan, fijn dat je er weer bij bent!
Groetjes van Rosan

Voor de C en B teams wordt er deze dag een PubQuiz
georganiseerd in Villa VALTO.
Voor de quiz, eten en drinken wordt gezorgd.
Datum: 18 januari 2019
Tijd: van 19:00 tot 22:00 uur
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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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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

