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Vier je successen
Zondagavond, tijd om de laatste openstaande klusjes op te pakken, zoals dit stukje en nog wat andere
korfbalzaken. Maar ook, niet onbelangrijk bij deze temperaturen, de nieuwe thermostaat installeren. De oude
heeft kuren en wat je niet wilt is dat de NOS bij jouw huis staat om een reportage te maken over de eerste
ijsbaan die open gaat ... in je eigen huiskamer. Overigens stonden ze wel bij de echte ijsbaan en terecht. De
Lier is inmiddels bekend om veel dingen, waaronder de ijsmeesters die met vernuft een meer dan prima
ijsvloer kunnen toveren in één nacht met vorst. Hulde voor deze vrijwilligers van de nacht, alles voor het
schaatsplezier van eenieder. Gelukkig wordt het erg gewaardeerd door iedereen én gevierd!
Terug naar de vooralsnog behaaglijke huiskamer van de voorzitter. Daar sta ik dan, met in de ene hand een
stukje moderne techniek die wacht om met een app verbonden te worden en vanuit iedere uithoek de
temperatuur te kunnen bepalen. In de andere hand een door lekkage vergeelde en golvende handleiding die
bij iedere omslaande pagina een stukje verder uit elkaar valt. Ik kan nog net de indeling bekijken van het
elektronische circuit en bepalen waar ik de draden op moet aansluiten.
Maar, is dat wel OpenTherm? Want dat zou het beste zijn voor een modulaire thermostaat. Tientallen digitale
handleidingen, fora items en Youtube video’s verder had ik de bevestiging. Iedere ketel is anders en wel op
zo’n manier dat je niet meteen ziet wat er bedoeld wordt, je moet goed kijken en je ziet het pas als je het
ziet. Zoiets. Daarnaast weet ik trouwens nu ook perfect het verschil tussen combiketels met 230V,
laagspanning/droogcontact, OpenTherm-ketels en stadsverwarming met elektrische regelklep. Ik zal jullie
verdere details besparen, maar ben in één avond een expert geworden. En ondanks dat ik hard werd
geconfronteerd met het feit dat deze technische jongen dus niet zomaar even dit klusje kon klaren, voelde
het wel als een overwinning. Het koste gewoon wat tijd en juiste informatie, die duidelijk moest worden
uitgelegd. Ik besloot er ondanks het late tijdstip toch een overwinningsdrankje op te drinken, want succes
moet je vieren, ondanks mogelijke tegenslagen. Vanaf de bank zette ik de thermostaat vast laag. Eenmaal
boven gekomen was het stil, de ketel was gestopt met verwarmen. Hij doet het!
Moe, maar bijzonder voldaan opende ik de laptop. Even de uitslagen van de dag ervoor bekijken. Valto 1
bovenaan de lijst. Overwinning. Veel goals. Wij meer dan 30. Ik haal de wedstrijd in gedachten nog even
terug en probeer die ene actie die in mijn hoofd is blijven zitten er bij te zoeken op de streambeelden.
Helaas. Het is laat en ik moet door. Die houden jullie van me tegoed. Het vertrouwen moet hier met de
wedstrijd groeien. En ik hoop dat alle overwinningen, hoe groot ook en ondanks eventuele tegenvallers
worden gevierd. De volgende in de lijst is Valto 2. Helaas verloren. Van de tegenstander? Van zichzelf? Van
de scheidsrechter? Ik weet het niet, te weinig van gezien. Ik kan alleen maar vurig hopen op voldoende
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vertrouwen in elkaar om te blijven strijden, want het kan echt wel. Daar heb ik lopende het seizoen genoeg
bewijs van gezien. Zaterdag in Zeeland en jullie mogen mee, met de bus. Als je kunt, doe dat dan. Het helpt!
Geef je op bij teambegeleider Vera. De rest van de lijst dan. Senioren hebben het lastig. Van de 9 teams nu
3 overwinningen. Persoonlijk succesje met Valto 9, de weg omhoog is gevonden! De jeugd maakt het
ruimschoots goed met veel winstpartijen. De A1 doet goede zaken. Andere teams scoren er op los, Valto D3
wint met 20 verschil, Valto E2 met 13 verschil, maar houdt de 0 bij de tegenstander en F1 heeft een verschil
van 11 in het voordeel van Valto. Al met al een positief resultaat, met 15 keer winst uit 29 wedstrijden. De D1
kan dat feestje nog mooier maken door een volgende keer zonder lekke band onderweg wel bij Korbis aan
te komen. En te winnen. We gaan het hoe dan ook vieren.
Verder was er wat te vieren in Villa Valto afgelopen vrijdag. Ik heb me laten vertellen dat de pub-quiz voor de
jeugd een groot succes was met zowel bij de B als bij de C een winnend groepje. Ik heb de quiz wel gezien
en getest, mijn complimenten voor de AC, hij was echt heel gaaf. Steek die maar in je zak! Voor Valto D2
was het een extra bijzonder weekend. Ze waren niet alleen team van de week, maar kregen van sponsor
Fogsis ook nog eens een mooie sporttas, geweldig. En tenslotte, op arbitraal gebied nog een mooi
momentje. Aanstaande dinsdag fluiten Rick en Alex de topper tussen TOP/SolarCompleet en PKC/
SWKGroep. De winnaar wordt de nieuwe nummer 1 van de Korfbal League. Schakel dus allemaal even in
op de live stream van TOP/SolarCompleet (https://youtu.be/uX1uTlnhFJg) om 20:30 uur. Eigenlijk vooraf al
wel een succesje om te vieren, maar het is te laat. Laptop dicht. Ogen dicht. Tot volgende week, maak er
een mooie week van en laat het zien als je wat te vieren hebt!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

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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Zaterdag 26 januari 2019
16:00

Ten Donck 1

- Valto 1

A R (Ambros) Christiaans

15:05

TOP (A) 2

- Valto 2

Peter de Pagter

14:15

KCR 3

- Valto 3

Thomas de Vette

18:35

Valto 4

- KZ Danaïden 2

17:25

Valto 5

- Weidevogels 4

Remon Coolegem

16:15

Valto 6

- Avanti/Flexcom 8

Laurens van der Meer

16:35

Valto 7

- Dijkvogels 4

Frank Monna

16:15

Die Haghe A1

- Valto A1

Henk v.d. Nol

13:15

Valto A2

- Dijkvogels A1

15:25

Valto A3

- Weidevogels A2

Niels Koole

13:15

Valto B1

- Fortuna B2

Theo van der Horst

15:15

Valto B2

- WION B1

Kees Verkade

14:25

Valto B3

- Avanti/Flexcom B5

Jelle Boeters

14:15

Valto C1

- KCC/SO natural C1

Ronald Friesema

13:10

Vitesse (Ba) C2

- Valto C2

Stephanie Hirschfeld

11:00

't Capproen C1

- Valto C3

Afgeschermd

15:15

Weidevogels C2

- Valto C4

A R (Ambros) Christiaans

09:00

KCR D1

- Valto D1

12:15

Valto D2

- Fortuna/Delta Logistiek D3

Sheila Herbert

12:15

Valto D3

- DES (D) D2

Martijn Potters

11:15

Valto D4

- Excelsior (D) D3

Anna van Staalduine

13:15

Weidevogels D2

- Valto D5

10:00

Excelsior (D) E1

- Valto E1

13:00

Futura E2

- Valto E2

11:15

Valto E3

- Weidevogels E1

10:00

Excelsior (D) E4

- Valto E4

12:30

KIOS (N) E5

- Valto E5

11:15

Valto E6

- Nieuwerkerk E10

Gerda Kester

11:15

Valto E7

- Maassluis E6

Luca Hagemans

10:15

Valto F1

- Nieuwerkerk F1

Laura van der Meer-de Rijcke

11:00

KOAG F1

- Valto F2

Emma Scherstra

10:15

Valto F3

- Meervogels/Física F3

Fabian de Jong
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Jimmy van der Meer

Opstellingen 26 januari 2019
Valto 3, 14.15 uur uit, vertrek 13.00 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas, Michael en Ruben K
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy

Valto 4, 18.35 uur thuis, aanwezig 18.00 uur
Rob, Luuk, Roland, Frank en Kees
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: Esther

Valto 5, 17.25 uur thuis, aanwezig 17.00 uur
Dennis, Hans, Frank, Mark en res: Michiel C
Esther, Annemieke, Claudia G, Inge Dalen, res: Lisa R

Valto 6, 16.15 uur thuis, aanwezig 15.45 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, Vincent H en Wouter
Petra, Gerda, Nathalie, Marleen S, res: Tessa B

Valto 8, vrij
Valto 9, vrij
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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 12 januari 2019
WEDSTRIJD

UITSLAG

Valto 1

-

Roda 1

33 - 29

Valto 2

-

KCC/SO natural 4

19 - 24

Valto 3

-

Rust Roest 3

14 - 23

Atlas 2

-

Valto 4

14 - 15

ODO 4

-

Valto 5

20 - 17

Fortuna/Delta Logistiek 6

-

Valto 6

10 - 9

Valto 7

-

Weidevogels 5

8 - 10

Valto 8

-

VEO 6

10 - 16

Valto 9

-

Achilles (Hg) 7

14 - 11

Valto A1

-

PKC/SWKGroep A2

22 - 20

Maassluis A2

-

Valto A2

15 - 11

Avanti/Flexcom B3

-

Valto B2

7 - 12

KCC/SO natural B3

-

Valto B3

5-4

Valto C2

-

Die Haghe C2

9-1

Valto C3

-

KCR C2

7-3

Valto C4

-

RWA C2

4-8

Korbis D1

-

Valto D1

Niet gespeeld

Nikantes D1

-

Valto D3

1 - 21

Valto D5

-

Excelsior (D) D4

4-9

Valto E1

-

Nieuwerkerk E2

8-4

Valto E2

-

Phoenix E4

13 - 0

Die Haghe E2

-

Valto E3

5-9

Valto E4

-

Nexus E1

4 - 13

Valto E5

-

Meervogels/Física E5

7-9

DES (D) E2

-

Valto E6

3-5

Dubbel Zes E3

-

Valto E7

2-7

RWA F1

-

Valto F1

6 - 17

Valto F2

-

Die Haghe F1

4 - 28

GKV (H) F1

-

Valto F3

3 - 11

Nabeschouwingen TC
VALTO 3 speelde thuis tegen Rust Roest 3, een ploeg die net als VALTO 3 nog niet veel punten wist te
verzamelen. Bij winst zou het derde goede zaken doen, want dan zou het Rust Roest voorbij gaan en gelijk
komen met PKC 5. Rust Roest was zich ook bewust van het belang van de wedstrijd, want die gingen heel
voortvarend van start. Het derde vocht voor wat ze waard was, en probeerde aan te klampen, maar kon niet
voorkomen dat het een vrij ruime nederlaag werd: 14-23. Hiermee staat het derde nog altijd onderaan met
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maar één punt. Twee punten achter de nummer 7 (PKC) en drie punten achter de nummer 6 (Rust Roest).
A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen KCR 3, deze ploeg staat op de 5e plek met vijf punten uit zes
wedstrijden.
VALTO 4 ‘mocht’ afreizen naar Oost-Souburg in Zeeland, om daar een potje tegen Atlas 2 te spelen. Respect
voor dit team dat om de week deze reis ‘mag’ maken! Het vierde had natuurlijk niet voor niks zo ver gereisd,
dus ze wilde graag de volle buit mee terug nemen. Dit viel nog niet mee, want ook Atlas wilde de wedstrijd
graag winnen, om zo op gelijke hoogte te komen met het vierde, en had een paar aardig scherpe schutters.
Toch lukte het VALTO om een nipte overwinning eruit te slepen: 14-15. Belangrijk, want hiermee houdt het
vierde Atlas onder zich, en kan het weer naar boven gaan kijken, want ineens is de afstand tot de koppositie
minimaal. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen KZ Danaïden 2, die net als VALTO vijf punten heeft,
alleen hebben zij een wedstrijd minder gespeeld.
VALTO 5 speelde uit tegen ODO 4. Een oude bekende, waar tot voor kort eigenlijk altijd wel van gewonnen
werd. Tot dit seizoen, want buiten werd tegen dit zelfde team gespeeld en toen werd er met 15-14 verloren.
Dit keer wilde het vijfde zich revancheren, maar dat liet ODO niet zomaar toe. Aanvallend zat het wel goed
bij het vijfde, want ze wist zelf 17 keer te scoren. Maar daar tegenover stond dat de doelpunten te makkelijk
werden doorgelaten, waardoor er uiteindelijk toch verloren werd: 20-17. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis
tegen Weidevogels 4, ook geen onbekende. Om nog mee te blijven doen om de koppositie, moet er eigenlijk
wel gewonnen worden.
VALTO 6 speelde uit tegen Fortuna 6. Het zesde wist tot nu toe pas twee punten te pakken en met name wil
het niet zo lukken om tot scoren te komen. Ook dit keer weer geen doelpuntrijke wedstrijd, en al was het aan
beide kanten, toch wist Fortuna er één meer te maken en dat was voldoende om de winst naar zich toe te
trekken: 10-9. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen Avanti 8, één van de koplopers.
VALTO 7 speelde thuis tegen Weidevogels 5. Weidevogels had pas zes punten, één minder dan VALTO 7,
maar zij had ook pas drie wedstrijden gespeeld, dus tot nu toe de volle buit. Het werd een spannende
wedstrijd, waarin beide teams moeite hadden om tot scoren te komen. Helaas waren de doelpunten voor
VALTO niet genoeg om de winst binnen te halen, het werd 8-10 voor Weidevogels. A.s. zaterdag speelt het
zevende weer thuis, dit keer tegen Dijkvogels 4.
VALTO 8 speelde thuis tegen koploper VEO 6. Het achtste gaf goed partij, maar kon niet voorkomen dat
VEO de punten mee naar huis kon nemen: 10-16. Het achtste heeft nu alle tegenstanders in de poule
gehad, en heeft na zes gespeelde wedstrijden vijf punten gehaald, twee gewonnen en één gelijk. A.s.
zaterdag is het achtste vrij en daarna gaat ze beginnen aan de return wedstrijden.
VALTO 9 speelde thuis tegen Achilles 7. Het negende was vorige week het nieuwe jaar goed begonnen met
de eerste winstpartij in de competitie, de vraag was of deze positieve lijn doorgezet kon worden tegen
Achilles en het antwoord is ja, want er werd met 14-11 gewonnen. Hiermee heeft ook het negende alle (het
zijn er maar 5 in hun poule) tegenstanders nu gehad en gaat ze zaterdag 9 februari aan de returnwedstrijden
beginnen, en misschien kunnen er dan meer dan twee wedstrijden gewonnen worden?!
VALTO A1 speelde thuis tegen PKC A2, een ploeg die tot nu toe één keer wist te winnen, tegenover twee
winstpartijen van VALTO. Een belangrijke wedstrijd dus voor beide ploegen. Over de hele wedstrijd gezien,
was VALTO de betere ploeg, en ze nam dan ook een paar keer een voorsprong van vier/vijf doelpunten,
maar tot twee keer toe wist PKC weer terug te komen en werd het richting het einde van de wedstrijd toch
nog weer spannend. Door op het juiste moment mee te scoren, kon de wedstrijd uiteindelijk bij een stand
van 22-20 uitgespeeld worden en konden de twee belangrijke punten bijgeschreven worden. A.s. zaterdag
speelt de A1 uit tegen Die Haghe A1, de laatste tegenstander uit de poule, wel een bekende ploeg, want ook
buiten komen beide ploegen elkaar tegen. Toen werd er met 6-15 verloren, dus tijd voor revanche.
VALTO A2 speelde uit tegen Maassluis A2. De A2 kende een valse start en speelde geen goede eerste helft.
Met een ruststand van 9-2 was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Toch liet de A2 in de tweede helft
veerkracht zien en wist het zich weer een beetje terug te knokken. Helaas was de achterstand al te groot om
het nog spannend te maken en was het verlies een feit, eindstand: 15-11. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis
tegen Dijkvogels A1. Buiten werd hier nipt van verloren, 14-13, dus tijd voor sportieve revanche.
VALTO A3 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Weidevogels A2. Beide ploegen wisten tot nu toe alle
wedstrijden te winnen, dus de winnaar pakt de koppositie.
VALTO B1 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Fortuna B2, een ploeg die tot nu toe nog geen
punten heeft gehaald.
VALTO B2 speelde uit tegen Avanti B3, een wedstrijd in de middenmoot. VALTO had vier punten uit vijf
wedstrijden en Avanti vijf punten uit zes wedstrijden. De B2 kon dus Avanti voorbij op de ranglijst als ze de
wedstrijd wist te winnen. Die opdracht nam de B2 op zich en trok de wedstrijd knap naar zich toe: 7-12. A.s.
zaterdag speelt de B2 thuis tegen WION B1, deze ploeg heeft drie punten meer dan VALTO, maar heeft ook
een wedstrijd meer gespeeld.
VALTO B3 speelde uit tegen KCC B3. Een wedstrijd waarin beide ploegen moeizaam tot kansen kwam,
omdat er goed verdedigd werd. Even leek het erop dat het ging lukken om de punten (of in ieder geval een
punt) mee naar huis te nemen, maar toen wist KCC twee keer op rij te scoren en liep VALTO achter de feiten
aan en ging het te gehaast spelen. Nog wel een aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij: 5-4. A.s.
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zaterdag speelt de B3 thuis tegen Avanti B5, deze ploeg staat op de laatste plek en heeft nog maar één punt
gehaald, dus hier liggen wel mogelijkheden om de eerste overwinning in de zaal binnen te halen.
Valto C1 was een zaterdag vrij. Komende zaterdag komt KCC C1 op bezoek. KCC heeft 1 wedstrijd meer
gewonnen dan Valto.
Valto C2 kreeg Die Haghe C2 op bezoek. Die Haghe had het heel lastig tegen Valto en konden af en toe de
bal niet rondspelen. Hierdoor werd het geen lekkere vlotte wedstrijd. Spannend werd deze ook al niet want
Valto won met 9-1. Komende zaterdag spelen jullie tegen Vitesse C2 die in de middenmoot meedraait terwijl
Valto om de koppositie blijft spelen.
Valto C3 speelde ook thuis, tegen KCR C2. Valto speelde een prima wedstrijd waarin maar 3 doelpunten
werden doorgelaten. Zelf scoorden ze er 7 waardoor er een ruime winst behaald werd van 7-3. Valto gaat
hierdoor nog steeds aan kop in de poule. Komende zaterdag spelen jullie helemaal in Hellevoetsluis tegen 't
Capproen C1. Zij staan momenteel 3e in de poule met een wedstrijd minder gespeeld. Zij zijn dan ook echt
wel een concurrent voor de koppositie. Het zou dus best wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden.
Valto C4 was er vooraf op gebrand om punten te halen tegen de nummer een-na-laatst uit de poule, RWA
C2. De eerste 15 minuten kregen we echter een paar doorlopen om onze oren die de rest van de wedstrijd
bepaalde. Door anders te gaan verdedigen, kon RWA veel minder makkelijk scoren. Helaas was het gat al
geslagen en dat konden we niet meer dichten. Er werd met 4-8 verloren. Komende zaterdag spelen jullie uit
tegen Weidevogels C2 die door de winst van RWA nu een na laatste staan. Volgende week opn
Valto D1 ging op weg naar Korbis D1 in Waddinxveen. 1 auto kwam daar door een klapband echter nooit
aan waardoor er niet genoeg spelers waren om de wedstrijd te spelen. Helaas geen wedstrijd dus maar
gelukkig wel weer iedereen gezond en veilig terug in De Lier!
Valto D2 was nog een zaterdag vrij. Komende zaterdag mogen zij eindelijk weer spelen na 5! vrije
zaterdagen. De tegenstander is Fortuna D3 die momenteel onderaan staan terwijl Valto op de 3e plaats
staat.
Valto D3 moest al vroeg op pad naar Nikantes D1. De D3 was al wel helemaal wakker blijkt uit de uitslag. Er
werd met 1-21 gewonnen. De D3 verstevigt hiermee haar 3e plaats in de poule. Komende zaterdag spelen
jullie tegen DES D2 die onderaan staan.
Valto D4 was vrij afgelopen zaterdag. Komende zaterdag krijgen zij Excelsior D3 op bezoek, de koploper uit
de poule.
Valto D5 kwam vliegend de startblokken uit tegen koploper Excelsior D4 en kwamen zelfs op een 3-0
voorsprong. Helaas was toen de koek op bij Valto en kwam Excelsior juist op gang. Er werd met 4-9
verloren. Komende zaterdag spelen jullie tegen Weidevogels D2 die in de middenmoot meedraait. We blijven
hopen op en vechten voor de eerste punten in de zaal!
VALTO E1 speelde een leuke wedstrijd tegen Nieuwerkerk E2. De E1 speelde bij vlagen heel goed korfbal
en wist zo uit te lopen op Nieuwerkerk. Door de opdracht om de hele wedstrijd in het vierkant te spelen,
kostte het de E1 meer moeite. Maar ze wonnen de wedstrijd terecht met 8-4. Volgende week een op papier
makkelijke wedstrijd voor de E1, hopelijk blijven ze dan ongeslagen koploper.
VALTO E2 had deze week een makkelijke wedstrijd. De E2 heeft deze wedstrijd gebruikt om te trainen op
goed verdedigen en geen doorlopen tegen te krijgen. Dit lukte erg goed, want ze hielden de nul en wisten zo
met 13-0 te winnen. Futura is volgende week de volgende tegenstander, met kans op een goed resultaat.
VALTO E3 heeft een goede wedstrijd gespeeld. Verdedigend zaten de meiden e heel goed bij en in de
aanval speelden ze goed rond en daar kwamen mooie doelpunten uit. Ze wonnen de wedstrijd op deze
manier met 5-9. Volgende week krijgt de E3 Weidevogels op bezoek.
VALTO E4 wist van tevoren dat er een pittige tegenstander op bezoek kwam. Vol goede moed begonnen ze
aan de wedstrijd, maar Nexus was veel scherper in het begin. Zo liep Nexus flink uit en kon de E4 pas in de
laatste tien minuten mee gaan scoren. 4-13 was de uitslag in het voordeel van Nexus. Volgende week tegen
Excelsior nieuwe kansen voor de E4.
VALTO E5 speelde een spannende wedstrijd tegen Meervogels. Helaas nam Meervogels de leiding, maar
daarna ging het heel gelijk op. Er werd goed verdedigd, maar aanvallend had de E5 het lastig om tot goede
aanvallen de komen. Zo hield Meervogels de voorsprong vol en gingen ze met een 7-9 overwinning naar
Zoetermeer terug. KIOS is volgende week de volgende tegenstander van de E5.
VALTO E6 kwam moeilijk op gang tegen DES. De E6 had het flink lastig gedurende de hele wedstrijd omdat
DES er dicht op zat. Toch wist de E6 vaker tot scoren te komen dan de Delfste tegenstander. Zo gingen zij er
met een 3-5 overwinning vandoor. Volgende week spelen de meiden tegen Nieuwerkerk E10.
VALTO E7 heeft een prima pot gespeeld. Het team is echt aan het groeien. De trainingen van deze week
werden in praktijk gebracht, want de eerste doorloop van het seizoen werd gescoord. Met een beetje rust
had er nog meer gescoord worden, maar met een 2-7 overwinning kan de E7 ook thuis komen. Maassluis
E6 komt volgende week op bezoek.
VALTO F1 won de wedstrijd heel gemakkelijk met 6-17. Maar dat betekende niet dat er ook heel goed
gespeeld werd. Gelukkig voor de F1 benutte RWA niet de kansen en deed de F1 dit wel. Volgende week
tegen Nieuwerkerk zal er gestreden worden om de koppositie. Benieuwd of de F1 deze wedstrijd ook kan
winnen.
VALTO F2 speelde thuis tegen Die Haghe, de ongeslagen koploper. Al snel bleek ook waarom zij aan kop
staan. Die Haghe scoorde erg makkelijk en de F2 kon daar niet tegen op. Helaas ging hierdoor de wedstrijd
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met 4-28 verloren. Volgende week tegen KOAG waarschijnlijk een leukere wedstrijd tegen een tegenstander
die meer gelijk is aan de F2.
VALTO F3 speelde uit tegen GKV. Zonder coaches, maar onder leiding van de ouders zette de F3 een
goede wedstrijd neer. Ze stonden er als een echt team, iedereen deed mee. Er werd goed gegooid en in de
verdediging maakten ze het de tegenstander heel lastig. Zo haalde de F3 een duidelijke overwinning binnen;
3-11 was de uitslag. De eerste punten in de zaal, goed zo! Volgende week kans op de volgende punten,
thuis tegen Meervogels.

Valto D2 krijgt sponsortassen van Fogsis
Als Team van de week ontving de D2 zaterdag voor de wedstrijd van Valto1 afgelopen zaterdag , deze
mooie tassen uit handen van Joost van Leeuwen. Hij volgt al jaren zijn dochter Maartje binnen Valto en vond
het nu tijd om iets voor onze vereniging te doen.
Vanuit Fogsis , 1 van de bedrijven waar hij o.a voor werkt , wil hij het team van zijn dochter d.m.v deze
mooie tassen dus ondersteunen. Op deze foto staan ze allemaal te stralen , we wensen de spelers dan ook
veel plezier toe met de tassen.

!

Mee met de bus
Hoi allemaal.
Aanstaande zaterdag speelt Valto 2 uit tegen Top in Arnemuiden. Ze kunnen alle steun gebruiken, wil je
mee? Dat kan! De bus vertrekt om 12:45 graag 12:30 aanwezig zodat we optijd kunnen vertrekken. We zijn
rond 18:00 weer in De Lier. Je kan je opgeven bij Vera van der Eijk via de mail: vera.van.der.eijk@ckvvalto.nl . Opgeven kan tot donderdag 24 januari as. Het kost niks.
Groet Vera van der Eijk
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Nieuws van de Technische Commissie
Tweede competitieweekend van 2019
De uitwedstrijd van Valto 1 in Delft tegen Excelsior bleek met een goed plan van het team een fijne wedstrijd
om te kijken. Met een uitslag van 16-28 gingen de Lierenaren weer terug de auto in. Dit weekend stond
middenmotor Roda op het programma. In een wedstrijd met veel (heel veel) doelpunten was het wederom
de Lierse koploper die de 4 punten binnensleepte. Met 33-29 werd ook de 6e wedstrijd op rij gewonnen.
Valto 2 trad aan tegen KCC/So Natural 4 nadat het vorige week helaas met 27-22 verloren had van Excelsior
2. KCC is een tegenstander die Valto kon pakken en daarmee wat extra punten aan de lijst toevoegen.
Helaas werd KCC gedurende de wedstrijd sterker en kon Valto niet mee in het scoreverloop. De
Capellenaren scoorden er 5 meer dan de Lierenaren en wonnen met 19-24.
Valto A1 verloor vorig weekend net aan van Nieuwerkerk A1 en dit weekend kwamen de Papendrechters van
PKC A2 op bezoek. Valto had 1 punt meer dan PKC en moet voor lijfsbehoud wedstrijden als deze winnen.
Gelukkig deed de A1 precies wat van ze verwacht werd want gewonnen werd er! PKC werd met 22-20
verslagen waardoor Valto naar de middenmoot van de AOKC opschuift.
Verdeling van scheidsrechters
Hoe meer we groeien als club hoe meer leden we krijgen en hoe meer leden we krijgen.. Hoe meer teams
en hoe meer wedstrijden. Daar hoort ook bij dat meer wedstrijden begeleid moeten worden door
scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie doet dit zo goed en kwaad als zij kunnen, onder andere
Thom en Thijs werken hard aan een schema wat voordat de competitie begint al vastligt. Echter krijgen zij
en daarmee ook wij als TC steeds vaker het antwoord dat leden dit nog nooit gedaan hebben of niet kunnen
waarmee zij ook de oplossing ook bij ons terugleggen. Ik wil via deze weg nog eens benadrukken dat
scheidsrechters altijd zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing als zij niet zelf
kunnen fluiten op het moment dat zij ingedeeld zijn. Voor komend weekend hebben we 7(!) van dit soort
meldingen ontvangen waarvoor komende week een oplossing gevonden moet worden. Als we voor elke
wedstrijd een scheidsrechter in willen plannen dan hebben we dus ook alle hulp nodig die we kunnen
gebruiken! Is fluiten nieuw of heb je hulp nodig? Stuur de arbitragecommissie een mail en een van onze
bondsscheidsrechters komt jouw wedstrijd bekijken en helpt je op weg in het fluiten!
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
zowel de dinsdag als de donderdag traint de F in de Vreeloo hal in De Lier. Op dinsdagen trainen zij van
17:00 tot 18:00 en op donderdagen van 17:00 tot 18:00. 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
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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 goed programma wat betreft de wedstrijdssport. Met Valto 1, 2, 3
en A1. Dus geen wedstrijdsport die we zelf van scheidsrechters moesten voorzien.
Ook wel eens lekker!
Wedstrijdsport buiten VALTO
Cock is gisteren naar Sliedrecht geweest. Cock meldt: “Merwede A1 tegen DOT A1. Merwede is favoriet
echter DOT, de club uit Oss ging vanaf de start stevig op de aanval spelen en met resultaat. Bij 2-2 ging
DOT los en de ruststand was dan ook 4-8 Ook in de tweede helft kon Merwede geen aansluiting krijgen.
Gezien het korfbal niveau had Merwede het opgegeven. Eindstand 15-19.
Dus niet een echte spectaculaire wedstrijd.”
Thijs floot HKV Eibernest 4 – Phoenix 2. Thijs meldt “Heel goed. Spannende leuke wedstrijd ondanks weinig
doelpunten. Veel te doen maar beide partijen waren erg enthousist na afloop ;). Hkv won 10-8”
Rick en Rik gingen naar Zoetermeer. “Gister een soort van ‘thuiswedstrijd’. Ik ging bij afwezigheid van Alex
met Rik Nijland naar Meervogels - TOP Arnemuiden. TOP won met 28-33”.
Komende dinsdag gaan Alex en ik naar TOP Sassenheim - PKC. Live te volgen via: https://youtu.be/
uX1uTlnhFJg

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komende week
Zonder de andere wedstrijden te kort te willen doen maar Rick en Alex hebben een topaanwijzing te pakken.
Namelijk: PKC 1 – TOP 1.
Daarnaast heeft alleen Cock een aanwijzing.
17:30

ONDO 2

Weidevogels 2

Cock Matthijsse

Gastheercoördinator Peter
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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

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

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

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)

Wedstrijdverslagen
VALTO maakt het onnodig spannend tegen RODA.
Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
Het lijkt maar niet op te kunnen voor het keurkorps van Eric Geijtenbeek dit zaalseizoen. Ook het lange
kerstreces heeft de flow waar de ploeg in zit niet doorbroken. Voor VALTO 2 geldt dit helaas niet, want zij
wachten nog steeds op de eerste overwinning in de reserve overgangsklasse. Met nog twee wedstrijden te
gaan voor we aan de returns beginnen wordt het wel zaak om punten te pakken. Vandaag was de laatste
gelegenheid dat spelers uit Valto 1 nog wat voor de reserves konden betekenen, want volgende week
kunnen de ploegen, door het uitprogramma, weinig voor elkaar beteken. Tegenstander van VALTO 2 was
vanavond KCC/Sonatural 4, wat voornamelijk uit oud selectiespelers bestaat. Het zou dus wel weer eens
een lastige wedstrijd kunnen worden voor de jonkies van VALTO 2. Het begin heb ik helaas gemist, maar
toen ik na vijf minuten binnen kwam had scheidsrechter Kosse jr al voor beide teams een doelpunt
genoteerd. De gasten wisten na de vakwisseling het eerste gaatje te slaan naar 1-3. Ruben en Romeé
wisten dit gat weer te dichten maar KCC zou weer als eerste de korf vinden. Thijs en Ron brachten ons aan
de leiding bij 6-4 halverwege de eerste helft. Het lukte echter niet om los te komen van het geroutineerde
KCC. Na de 6-6 en 7-7 tussenstanden zou VALTO weer even met scherp schieten. Met vier doelpunten op rij
van Thijs, Lotte, Ruben en Ron waren we even los van de tegenstander. Het lukte echter niet om deze
voorsprong mee te nemen in de rust, want in de laatste vijf minuten wist KCC het gat weer bijna te dichten
naar 12-11.
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Het was dus zaak voor VALTO om de tweede helft scherp te beginnen, zodat KCC niet langszij kon komen.
Dit pakte helaas anders uit voor VALTO. Ook KCC had in de rust een strijdplan gesmeed en wist de
achterstand binnen een minuut om te draaien naar een 12-13 voorsprong. VALTO gaf zich echter nog niet
gewonnen en bleef aangehaakt tot 14 -15 door twee treffers van Ruben. De gasten speelde echter slim in op
de warrig leidende scheidsrechter en wisten hierdoor uit te lopen naar een 14-19 tussenstand halverwege de
tweede helft. De punten waren echter meer dan welkom voor VALTO 2 dus kreeg Leon groen licht om
spelers van het eerste in te zetten. Maaike en Bart brachten VALTO 2 weer even terug in de wedstrijd bij
17-19, maar ook de inbreng van Thom was niet voldoende om de geroutineerde gasten van de overwinning
af te houden. De zoemer klonk uiteindelijk bij de 19-24 eindstand en blijft het wachten op de eerste
overwinning voor VALTO 2. Of dit volgende week gaat lukken is nog maar de vraag. VALTO 2 mag op reis
naar het Zeeuwse Arnemuiden waar het TOP 2 treft. Zij staan op de 2e plaats in de poule en met een eerste
team in de hoofdklasse hebben zij een prima sparringpartner voor de training. Tel daar bij op dat hun
wedstrijd een uur eerder begint als de wedstrijd van VALTO 1, zodat zij niets voor elkaar kunnen betekenen
qua invallen.
Het wordt dus een lastige opgave voor VALTO 2, maar zij zullen ongetwijfeld hun huid weer duur verkopen.
Voor VALTO 1 stond als tegenstander RODA 1 uit Westzaan op het programma. VALTO 1 heeft deze
tegenstander in het laatste seizoen van Marco ook getroffen in de zaalcompetitie, maar moest toen
tweemaal de punten aan hen laten. Een niet te onderschatte tegenstander dus die dit seizoen de trainer voor
de ploeg heeft staan die VEO vorig seizoen naar de overgangsklasse loodste. Iemand die dus nog wel weet
wat hij van VALTO kan verwachten en RODA kwam dan ook beslagen ten ijs. Het begin van de wedstrijd, die
onder leiding stond van scheidsrechter Van Heijningen, was dan ook voor de gasten. Zij schoten als eerste
de nul van het bord, maar de VALTO verdediging wist het hierna drie minuten dicht te houden, zodat Laurens
ons weer op gelijke hoogte kon schieten. Met om en om scoren stond er na negen minuten spelen een 3-3
tussenstand op het bord en besloot Eric zijn eerste time-out te nemen. De koppies moesten even allemaal
de goede kant op gezet worden, want het ontbrak VALTO duidelijk aan scherpte in de begin fase van deze
wedstrijd. Het zou echter nog lang spannend blijven in de Vreeloohal. Beide ploegen bleven om en om
scoren met dan VALTO en dan weer RODA op een kleine voorsprong. Bij de 8-8 tussenstand stond er nog
tien minuten op de klok tot de rust en brak er voor VALTO een goede fase aan. Zané zette met twee treffer
op rij het eerste gaatje van twee op het scorebord, waarna de Zaanse coach Arnoldus een time-out nam.
VALTO liet zich hierdoor niet afleiden en ging na de time-out door waar het gebleven was. Met twee treffers
van Thom en een van Frank werd het verschil uitgebreid naar 13-8, maar was het verzet van RODA nog
allerminst gebroken. Zij gingen met meer fysieke inzet de strijd aan en wisten te profiteren van de mindere
vorm waar scheidrechter van Heijningen vandaag in stak. VALTO liet zich verleiden tot overtredingen, waar
RODA dankbaar gebruik van maakte. Door drie wel heel gemakkelijk gegeven strafworpen en een vrije bal
wist RODA zich terug te knokken naar 15-13. VALTO was in deze fase niet scherp en liet de kaas toch wel
een beetje van het brood eten door de gasten. De ruststand werd dan ook door RODA op het bord gezet,
zodat de gang naar de kleedkamer bij 15-14 gemaakt.
VALTO had in iets meer dan vier minuten een ruime voorsprong van vijf weggegeven en moest het tweede
bedrijf met een minimale voorsprong beginnen. Zaak dus om de eerste aanval van RODA af te stoppen om
hen niet langszij te laten komen. Dit pakte goed uit. Door strak te verdedigen werd de eerste aanval door
onze verdediging knap onderbroken en kon Zané onze voorsprong weer vergroten. De tegentreffer viel
echter ook snel, maar nadat Maaike en Laurens de tussenstand op 18 -15 hadden gezet en we weer een
strafworp meekregen besloot coach Arnoldus weer een time-out te nemen. Frank liet zich hier niet door
afleiden en maakten hierna het verschil 19-15 en was het zaak deze voorsprong nu vast te houden. Mees,
Zané en Frank zette een 22-16 tussenstand op het bord na zeven minuten spelen in de tweede helft. Nog
een lange weg te gaan dus naar het eindsignaal. Dit begrepen de gasten maar al te goed en deden er nog
maar eens een schepje boven op. VALTO hield in deze fase echter de controle stevig in handen en had op
elk doelpunt van RODA een antwoord, zodat met nog zeven minuten op de klok Laurens voor ons de 30-24
op het bord schoot. RODA wist echter niet van opgeven en bleef vechten voor wat het waard was. Met twee
scherp schietende heren in de gelederen wisten zij met drie afstandsschoten weer een beetje terug te
komen, maar VALTO speelde de wedstrijd gedisciplineerd uit. Het waren Thom, uit een door Mees
meegekregen strafworp, en Laurens die in de slotfase het verschil op vier wisten te houden en de
overwinning veilig gesteld werd. Gelukkig kende VALTO vandaag genoeg goede fases, maar ontbrak toch
wel de scherpte die de ploeg vorige week op de mat legde. De punten zijn echter “gewoon” in De Lier
gebleven en kunnen we ons gaan opmaken voor de laatste tegenstander voor de returns beginnen.
Volgende week is de reis een stuk minder ver voor VALTO 1. In Ridderkerk treffen zij Ten Donck 1, dat op
het veld in de 3e klasse uitkomt, maar vorig seizoen min of meer per ongeluk kampioen is geworden en het
dit seizoen in de zaal op 1e klasse niveau mogen proberen. Het heeft hen tot nu toe nog geen punten
opgeleverd, maar wel twee punten in mindering door het niet opkomen bij de uitwedstrijd tegen RODA. Toch
een ploeg om niet te onderschatten, want ook zij scoren er elke week gemiddeld twintig en we weten uit het
verleden in de Zuidholland Korfbalcop dat zij het fysieke spel niet schuwen. VALTO zal hier op moeten
anticiperen en hun eigen spel moeten spelen om de punten mee te kunnen nemen uit Ridderkerk. Uw
support is daarbij natuurlijk ook weer van harte gewenst.
Graag tot volgende week dus in de Reijerparkhal in Ridderkerk, waar de wedstrijd om 16:00 uur zal
beginnen.
Arno van Leeuwen.
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Valto C3

We moesten tegen KCR C2
In de eerste helft werd er al best wel snel gescoord door Marit. Die gevolgd werd door een schot van Estelle.
Igor maakte met een schot 3-0. Maar de tegenstanders kregen een strafworp die werd gescoord. Alicia
maakte een heel mooi afstandsschot wat 4-1 maakte. Luke volgde met ook een afstandsschot die ook raak
zat. Maar de tegenstanders namen nog een schot wat het eind van de eerste helft de stand 5-2 maakte.
In de tweede helft nam de tegenstander een doorloop best snel. Maar luke maakte een afstandsschot en
dus was het 6-3. Marit scoorde als laatst nog een keer,
en dat maakte de eindstand 7-3.
Geschreven door Nova Post

Valto C4

Vandaag speelt C4 tegen RWA uit Poortugal, een team waar nog niet tegen gespeeld is.
Na de start is Valto nog niet direct wakker, en staat het al snel 0-1. Gelukkig weet Roald met een snelle bal
de stand op 1-1 te brengen.
Ondertussen blijft RWA aandringen, en is het al snel 1-3. Yara weet bijna te scoren, maar met een snelle
tegenaanval maakt RWA er 1-4 van.
Valto heeft best vaak de bal, maar komt niet dichter bij de korf en probeert het met afstandsschoten. Helaas,
dat werkt voor Valto niet.
Valto blijft al een tijdje in de aanval, maar nog steeds geen punt. Dan eindelijk een punt door Jennifer , met
2-5 gaat de Rust in.
Na de rust zet Valto meer druk. De eerste kans is voor Lucas, nog een kans voor Lucas en hij maakt de 3-5!
Na nog een paar minuten voert Yara de druk verder op: 4-5.
Valto wordt steeds fanatieker en creëert kansen, dat moet toch nog een punt worden? Maar helaas een klein
kansje voor de tegenstander en het is 4-6
Lucas scoort, maar was verdedigd.
Afstand schot van RWA, erin en het is 4-7
Energie is er een beetje uit bij Valto.
Nog een kans voor Roald, de bal gaat rond de korf maar valt er niet in.
Tot slot weer een afstand schot van RW, 4-8.
De spelers van Valto C4 hebben hun best gedaan, het is jammer dat dit niet met punten is beloond. RWA
kreeg niet heel veel kansen, maar wisten wel enkele knappe afstandsschoten in de korf te krijgen!

Valto D3

Vandaag ging de D3 om 9 uur op pad richting Hoogvliet om daar te spelen tegen de D1 van Nikantes. Op de
campus aangekomen scheen gelukkig het zonnetje, wat het grote betoncomplex nog een beetje een
vriendelijk uiterlijk gaf. Valto speelde een goeie wedstrijd. Zowel de aanval als de verdediging liep prima. De
tegenpartij had zeer weinig in te brengen. Valto nam dan ook vol overtuiging de winst mee naar huis met een
uitslag van 1-21.
Groetjes,
Lenne

Valto D5- Excelsior D4

Valto D5 had veel zin in de wedstrijd tegen onze vrienden uit Delft. Nadat we helaas een aantal keren een
wedstrijd met verlies moesten afsluiten, wilden we nu echt winnen ! Bart vertelde ons vooraf in de
kleedkamer de benodigde tips en tactieken.
De wedstrijd begon al redelijk snel met een voorsprong van 3-0 voor ons ! Geweldig ! De ballen werden strak
gegooid en er was zeer succesvol samenspel. Dit proefde naar meer, echter Excelsior liet zich absoluut niet
in een hoek drukken en nam revanche en al snel werd het 3-3. Met deze stand gingen we de rust in.
Tijdens de rust werd onze groep bij elkaar gebracht en net als in iedere wedstrijd waren we enthousiast en
natuurlijk heel gretig om te gaan winnen. We begonnen na de rust weer vol goede moed. Maar, helaas
scoorde de ploeg uit Delft vlak na de rust 3-5. Maar, Valto bleef strijdlustig ! Echter, daarna ging de stand
steeds verder oplopen en Valto D5 leed nogal eens balverlies en het lukte niet om de kansen te benutten.
Uiteindelijk liep de stand op tot 4-9. Maar, ondanks het verlies van Valto D5 is er goed gespeeld en was het
voor iedereen een leuke wedstrijd om te zien. Bart, weer heel hartelijk bedankt voor het uitstekend leiden
van de wedstrijd ! Volgende week ontmoeten wij de Weidevogels D2. Wij blijven vechten en zijn er klaar voor
!
Groetjes van Ellen en Eline
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Valto E2-Phoenix E4

Afgelopen zaterdag ging Valto E2 weer vol enthousiasme aan de wedstrijd tegen Phoenix E4 beginnen. Na
een nederlaag vorige week tegen de Meervogels wilden we deze week echt winnen !! We gingen er volledig
voor ! Na een goede warming-up vertelden Mandy en Romy de spelers weer de benodigde tips en
tactieken. Valto E2 was er helemaal klaar voor en stond op scherp.
De wedstrijd begon voor Valto goed, goed samenspel en het snel rondgaan van de bal leidde tot succes. De
eerste 10 minuten stond Valto al direct ver voor, maar dit hadden we wel meer meegemaakt, dus het
voornaamste doel was om deze voorsprong niet meer uit handen te even. Maar door goed samenspel en
goed verdedigingswerk liep de voorsprong steeds verder op. Alle spelers gunden elkaar ook de kans om een
punt te maken. Super om te zien ! Uiteindelijk was de stand geweldig, onze kanjers hebben met 13-0
gewonnen ! Yesss ! Echt super goed gedaan ! Wij hebben er nu al zin in, op naar Futura E2 volgende
week !! Here we come ! Mandy en Romy ook hartelijk dank voor jullie sportieve gedrevenheid en
enthousiasme !
Groetjes van Bas en Ellen

Valto E5 tegen de Meervogels:

1e helft 3-0 voor de Meervogels. Valto een hoop pogingen op de korf gedaan maar wou er elke keer niet in.
2e helft heeft nora haar 1e doelpunt gemaakt. Eindelijk is haar harde werken beloond met een doelpunt!! 3-1
Doelpunt Valto, 3-2. Toen werd het 3-3, maar helaas werd dit doelpunt afgekeurd.
De 3e helft eindigde in 5-3 voor de meervogels.
De laatste helft begon met een doelpunt voor de Meervogels in de 1e minuut, 6-3, gevolgd door nog 2
doelpunten. Daarna wist Valto er weer 1 te scoren, maar de Meervogels ook. Het laatste doelpunt werd
gemaakt door Valto waardoor de wedstrijd eindigde in 9-7 voor de Meervogels.
Al met al heeft Valto weer een super wedstrijd gespeeld. Ze hebben weer alles voor gedaan en goed
samengewerkt!! Was weer leuk en spannend om naar te kijken.
Hartelijke groeten,
Wendy

Valto F1

Zaterdag 19 januari.
Valto F1 speelt uit tegen Rwa F1 uit Rhoon ze hadden er erg veel zin in.
Ze begonnen met Jade, Daan, Don, en Rosanne Suze en Luna stonden als eerst reserve.
De eerste 10 minuten stonden ze al voor met 3 – 1 ze zaten er lekker in.
Voor de rust was de stand 8- 3 voor Valto, achter elkaar scoorde ze.
Daan die voor eerst weer een wetstrijd mee speelde scoorde er ook 2 dat was wel erg leuk voor hem.
De eind stand was dan ook 17-6 voor Valto.
Volgende week hopen ze weer te gaan voor de winst, tegen Nieuwerkerk want daar staan ze mee op de
eerste plek in deze competitie, beide teams zijn onverslagen.
Hoop op jullie support zaterdag 26 januari om 10:15hr
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Veldhoven
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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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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

