De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

28 januari 2019

46e jaargang nr. 23

!

Whistleblower
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, het was afgelopen zaterdag een drama op het gebied van
scheidsrechters. Ik had het idee dat dit de afgelopen maanden aardig goed ging, maar ik voel me nu een
klokkenluider. Als er in één week 6 wedstrijden worden teruggegeven, is dat reden voor zorgen en actie. Dit
kunnen we echt niet meer hebben.
Ten eerste, omdat een wedstrijd teruggeven helemaal niet de bedoeling is. Je wordt ingedeeld om te fluiten
en als je niet kunt, is er de mogelijkheid om te ruilen met iemand anders. In ieder geval, je regelt zelf een
vervanger. De indelers van scheidsrechters hebben het al druk zat om de wedstrijdsportduels van de juiste
scheidsrechters te voorzien. En ook dit weekend hebben onze bondsscheidsrechters weer een aantal
dubbele diensten gedraaid. Waarvoor mijn grote dank.
Ten tweede, omdat je maar een aantal keer per seizoen een wedstrijd op een fluitje hoeft te blazen. We
hebben veel spelende leden die de spelregels kennen en moeten kunnen toepassen. Vind je het spannend?
Dan heeft de TC mensen die je kunnen begeleiden. En eenmaal een potje gedaan, blijkt het veelal prima te
zijn gegaan en is het nieuwe er vanaf. En daarnaast, je kunt aangeven of je liever een jong of wat ouder, dan
wel een hoog of wat lager team wil fluiten. Geen punt. Maar geef het aan.
Ten derde, vergeten te kijken is geen optie. Alle wedstrijden tot einde zaal staan in het programma. Kijk het
door, schrijf het in je agenda of wissel met iemand. Als het goed is, heeft iedereen ook een mail gekregen
met die info er in, jouw wedstrijd, wanneer je er op staat om te fluiten. Het staat ook in de Bijblijver. Iedere
week.
Tenslotte, het is kan echt heel erg leuk zijn. Afgelopen zaterdag heb ik zelf één van die 6 wedstrijden op me
genomen. VALTO B3 toonde zich niet alleen winnaar van het duel, maar ook bijzonder respectvol naar mij,
de scheidsrechter, hun medespelers en de tegenstander. En ook die tegenstander verdient een pluim. Al met
al een hele fijne wedstrijd met een mooi einde. Een voorbeeldteam voor velen. Jullie kunnen trots zijn op
jezelf. Ik ben het in ieder geval wel!
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Waar ik ook trots op ben, is het jeugdbestuur of die andere naam. Lees verderop in de Bijblijver maar eens
het stukje van Max die als voorzitter een mooi kijkje geeft in de avond die we hebben gehad en de naam die
het jeugdbestuur heeft gekregen. Ik vond het weer bijzonder leerzaam en ontzettend mooi om te zien dat
een grote groep enthousiaste jeugdleden hun stem laat horen. Er zijn veel dingen belangrijk binnen de club,
maar de jeugd aanhoren en hun ideeën meenemen is één van de belangrijkste. Zij zijn namelijk het VALTO
van nu én de toekomst. Ik hoop dat de pannenkoeken lekker waren en dat jullie het nét zo’n leerzame avond
vonden als wij. Nogmaals dank voor jullie inzet en feedback. En mocht er iets verkeerd gaan binnen de club,
waarvan je vindt dat het bestuur dit moet weten, luidt dan de klok en kom naar ons of Max toe!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 2 februari 2019
18:30

VALTO 1

-

ONDO (M) 1

Remco Gorter

Vreeloo

Hal 1

16:50

VALTO 2

-

TOP/ 4

Peter van Tiggelen

Vreeloo

Hal 1

13:30

VALTO 3

-

Nieuwerkerk 3

Jeroen Klein

Vreeloo

Hal 1

20:50

Avanti 4

-

VALTO 4

De Viergang

Veld 1

19:40

Avanti 5

-

VALTO 5

De Viergang

Veld 1

13:15

VALTO 6

-

Paal Centraal 4

Thom Voskamp

Vreeloo

Hal 2

15:30

VALTO 7

-

Meervogels 7

Marco Boekestijn

Vreeloo

Hal 2

20:45

Nieuwerkerk 9

-

VALTO 8

De Kleine Vink Hal

Veld 1

15:00

VALTO A1

-

Avanti A1

Bas vd Meijden

Vreeloo

Hal 1

11:45

Avanti A2

-

VALTO A2

Diana Boogaard

De Viergang

Veld 1

15:20

Twist A3

-

VALTO A3

Afgeschermd

Westwijk

Hal 2

12:15

Refleks B1

-

VALTO B1

Mickeal Buijs

De Schilp

Veld 1

14:00

ONDO (G) B2

-

VALTO B2

Matthijs Verbaan

De Hoekstee

Veld 1

12:15

VALTO B3

-

Achilles (Hg) B2

Rinze Noordam

Vreeloo

Hal 2

14:25

VALTO C1

-

Oranje Wit (D C1

Rob Knuist

Vreeloo

Hal 2

12:00

Maassluis C2

-

VALTO C2

Olympia

Veld 1

12:15

VALTO D1

-

Olympia (S) D1

Laurens Verbaan

Vreeloo

Hal 1

11:15

VALTO D2

-

OZC D1

Roland vd Ende

Vreeloo

Hal 2

11:30

Achilles (Hg) D3

-

VALTO D4

Sportc Zuiderpark

Hal A

16:15

Die Haghe D3

-

VALTO D5

Gaslaan

Veld 1

10:00

Phoenix E1

-

VALTO E1

Marnix van der Wilt Oosterpoort

Veld 1

09:00

Meervogels E2

-

VALTO E2

Boaz van der
Sande

De Veur

Veld 1

10:15

VALTO E3

-

ONDO (G) E7

Simon Kok

Vreeloo

Hal 1 4k 1

11:15

VALTO E4

-

DES (D) E1

Kitty Vijverberg

Vreeloo

Hal 1

11:15

VALTO E6

-

Pernix E5

Naomi G.

Vreeloo

Hal 1 4k 1

11:15

VALTO E7

-

Excelsior (D) E7

Lisa de Rijcke

Vreeloo

Hal 1

11:00

Fortuna F1

-

VALTO F1

Fortuna-hal

Veld 1

10:15

VALTO F3

-

Excelsior (D) F4

Vreeloo

Hal 1 4k 1
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Opstellingen 2 februari 2019
VALTO 3, 13.30 uur thuis, aanwezig 12.45 uur
Simon, Steven, Thomas, Ruben K, res: ???
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy
VALTO 4, 20.50 uur uit, vertrek 19.30 uur
Niels, Laurens, Luuk, Roland, Frank en Kees
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: Esther
VALTO 5, 19.40 uur uit, vertrek 18.30 uur
Marco, Mark, Dennis, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen
VALTO 6, 13.15 uur thuis, aanwezig 12.45 uur
Vincent, Daniël, Bart en Nick, res: Marco S
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon
VALTO 7, 15.30 uur thuis, aanwezig 15.00 uur
Twan, Jelle, Ruud, Wouter en Vincent H
Petra, Gerda, Nathalie, Iris P/Inge Dop, res: Nanne
VALTO 8, 20.45 uur uit, vertrek 19.45 uur
Martin, Michiel, Arie en Peter, res: Sjors
Jolanda, Marleen, Fiona en Rosanne, res: Petra J
VALTO 9, vrij

Jurytafel 2 februari 2019
Zaterdag 2 februari 2019

voorzitter

schotklok

tijd

15.00 u

VALTO A1

Avanti A1

Petra

John

Hillie

16.50 u

VALTO 2

TOP (S) 4

Hans

Gerard

Marleen

18.30 u

VALTO 1

ONDO (M) 1

Petra

Peter

Marleen

Uitslagen 26 januari 2019
Ten Donck 1

-

VALTO 1

19 - 33

VALTO B1

-

Fortuna B2

16 - 11

TOP (A) 2

-

VALTO 2

26 - 17

VALTO B2

-

WION B1

13 - 13

KCR 3

-

VALTO 3

19 - 12

VALTO B3

-

Avanti B5

7-5

VALTO 4

-

KZ Danaïden 2

10 - 30

VALTO C1

-

KCC/ C1

11 - 21

VALTO 5

-

Weidevogels 4

10 - 19

-

VALTO C2

6 - 12

VALTO 6

-

Avanti/ 8

11 - 17

Vitesse (Ba)
C2

VALTO 7

-

Dijkvogels 4

12 - 9

't Capproen
C1

-

VALTO C3

4-5

Die Haghe A1

-

VALTO A1

29 - 11

-

VALTO C4

2-2

VALTO A2

-

Dijkvogels A1

10 - 16

Weidevogels
C2

VALTO A3

-

Weidevogels
A2

7 - 10

KCR D1

-

VALTO D1

11 - 6

VALTO D2

-

Fortuna D3

16 - 9
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VALTO D3

-

DES (D) D2

25 - 5

VALTO D4

-

Excelsior (D)
D3

10 - 8

Weidevogels
D2

-

VALTO D5

5-9

Excelsior (D)
E1

-

VALTO E1

10 - 9

Futura E2

-

VALTO E2

8 - 6 (4 - 6)

VALTO E3

-

Weidevogels
E1

2 - 10 (4 1)

Excelsior (D)
E4

-

VALTO E4

10 - 6 (2 3)

KIOS (N) E5

-

VALTO E5

3 - 8 (2 - 6)

VALTO E6

-

Nieuwerkerk
E10

5 - 2 (2 - 4)

VALTO E7

-

Maassluis E6

4 - 11 (2 5)

VALTO F1

-

Nieuwerkerk
F1

7 - 10 (5 4)

KOAG F1

-

VALTO F2

3 - 1 (5 - 3)

VALTO F3

-

Meervogels F3

17 - 6 (3 2)

Wedstrijdverslagen TC

VALTO 3 speelde uit tegen KCR 3, een middenmoter in de poule. In het begin ging de wedstrijd nog wel
redelijk gelijk op, maar toen schakelde KCR een standje bij en liep uit naar een 13-4 ruststand. De tweede
helft ging het wel wat beter, maar de achterstand was al te groot. Eindstand: 19-12. A.s. zaterdag speelt het
derde thuis tegen koploper Nieuwerkerk 3, die nog geen punt verspilde. Uit werd er met 32-17 verloren.
VALTO 4 speelde thuis tegen KZ Danaïden 2, qua uitslagen een wisselvallige ploeg. Ook het vierde kon in
het begin nog enigszins aanhaken, maar toen KZ Danaïden eenmaal op gang kwam, was het niet meer te
houden. De kansen kwamen heel makkelijk en er werd erg zuiver geschoten. Eindstand: 10-30. A.s.
zaterdag de eerste returnwedstrijd, uit tegen één van de koplopers Avanti 4. Thuis werd hier, geheel tegen
de verhoudingen in, nipt van gewonnen: 16-15.
VALTO 5 speelde thuis tegen Weidevogels 4. Als het vijfde nog mee wilde doen om het kampioenschap
moest er gewonnen worden. Weidevogels had helaas andere plannen en ging er gretig in. Het eerste
gedeelte en het laatste gedeelte deed het vijfde nog wel aardig mee, maar in het middenstuk was
Weidevogels gewoonweg beter. Hierdoor werd er met 10-19 verloren. Hiermee staat het vijfde op vier
punten achterstand op de nummer 1, Excelsior 6, en lijkt het gat te groot om nog aanspraak te maken op de
titel. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Avanti 5. Thuis werd er met 16-10 gewonnen.
VALTO 6 speelde thuis tegen koploper Avanti 8. Het zesde, dat nog maar één keer wist te winnen, heeft het
moeilijk met scoren. Dit keer werd er wel meer gescoord dan de afgelopen wedstrijden, maar het was nog
niet genoeg om het Avanti lastig te maken. Eindstand: 11-17. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen Paal
Centraal 4. Uit werd hier nipt van gewonnen: 8-9.
VALTO 7 speelde thuis tegen Dijkvogels 4. Het zevende draait nog lekker mee in de bovenste regionen van
de poule en Dijkvogels wist nog maar twee punten te halen, het moest dus mogelijk zijn om de punten in De
Lier te houden. Dit lukte ook, al was het geen makkelijke overwinning: 12-9. A.s. zaterdag speelt het
zevende thuis tegen Meervogels 7. Uit werd daar met 9-21 van gewonnen.
VALTO 8 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag uit tegen Nieuwerkerk 9. Thuis werd daar met 19-10 van
gewonnen.
VALTO 9 was ook vrij en komen pas zaterdag 9 februari weer in actie.
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1. Op het veld werd hier ook al tegen gespeeld en toen werd er
met 6-15 verloren. De start van de A1 was goed, tot 4-4 werd er om en om gescoord. Helaas bleek in het
vervolg van de wedstrijd Die Haghe toch echt een maatje te groot te zijn en werd er met name door de
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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

dames erg scherp geschoten. Eindstand: 29-11. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Avanti A1, die twee
punten meer heeft dan VALTO. Uit werd er met 16-14 verloren, maar toen had er zeker meer in gezeten.
VALTO A2 speelde thuis tegen Dijkvogels A1. Op het veld werd hier met 14-13 van verloren, maar was een
gelijkspel meer dan verdiend geweest. Dit keer liet de A2 het vooral zelf scorend afweten en wist Dijkvogels
daarentegen op sommige momenten wel heel makkelijk de korf te vinden. Het eindresultaat: 10-16 verlies.
A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Avanti A2. Thuis werd hier tegen gelijk gespeeld, 15-15.
VALTO A3 speelde thuis tegen medekoploper Weidevogels A2. Beide teams hadden nog geen punten
verspeeld, dus de vraag was wie de koppositie ging pakken. Helaas voor VALTO kwam de A3 net iets tekort
en ging Weidevogels er met de winst vandoor: 7-10. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen Twist A3. Thuis
werd met 20-3 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortuna B2, een ploeg die nog puntloos onderaan staat. Desondanks had de
B1 zeker geen makkelijke middag. Fortuna gaf nog aardig partij, maar kon niet voorkomen dat de punten wel
gewoon in De Lier bleven. Einduitslag: 16-11. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Refleks B1. Thuis werd er
met 23-12 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B2 speelde thuis tegen WION B1. Voorafgaand aan de wedstrijd had WION (met een wedstrijd meer
gespeeld) drie punten meer dan VALTO. De B2 liep de hele wedstrijd achter de feiten aan, kwam een paar
doelpunten achter en wist het dan weer gelijk te maken, waarna WION weer een kleine voorsprong nam.
Uiteindelijk wist de B2 er toch knap een gelijkspel uit te slepen: 13-13. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen
ONDO B2. Thuis werd hier nipt van verloren, 7-8, maar had er zeker meer in gezeten.
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B5. De B3 was wel weer eens toe aan een overwinning, en tegen
Avanti moest dit gezien de stand toch mogelijk zijn, want Avanti stond onderaan en wist pas één punt te
halen. VALTO had één punt meer, doordat zij twee keer gelijk wist te spelen. Het werd zeker geen makkelijke
wedstrijd, maar gelukkig wist de B3 de overwinning wel over de streep te trekken: 7-5. A.s. zaterdag speelt
de B3 weer thuis, dit keer tegen Achilles B2. Uit werd hier gelijk tegen gespeeld: 9-9.
VALTO C1 kreeg KCC C1 op bezoek. Met een geblesseerde SanneD (beterschap!) en invalcoach Johan
langs de kant, begon de C1 aan deze klus. En een klus werd het! KCC was gewoon sterker dan VALTO en
wist een paar van hun sterke spelers goed uit te spelen. VALTO wist best aardig wat doelpunten te maken
maar KCC maakte er gewoon 10 meer. Uitslag 11-21. Komende zaterdag staat Oranje Wit op het
programma. Uit werd hier 9-16 van gewonnen en ook deze keer zijn de punten belangrijk om weg te blijven
de onderste plekken in de poule.
VALTO C2 ging naar Barendrecht om Vitesse C2 te ontmoeten. Aan de uitslag te zien was ook dit geen hele
lastige wedstrijd voor onze C2. Er werd met 6-12 gewonnen. Komende zaterdag reizen jullie af naar
Maassluis voor de return tegen Maassluis C2. Thuis werd er eenvoudig van deze ploeg gewonnen, 15-4,
maar inmiddels staat Maasluis wel op een 3e plek in de poule, direct achter VALTO. Belangrijk dus om
scherp de wedstrijd in te gaan en Maassluis niet langszij te laten komen!
VALTO C3 reisde af naar Hellevoetsluis om tegen 't Capproen C1 te spelen. Bij winst had 't Capproen zich
naar de 2e plaats kunnen vechten, direct achter VALTO, maar dat zag VALTO niet zo zitten. Aan de uitslag te
zien was het een spannende wedstrijd die nipt werd gewonnen door VALTO: 4-5. Hiermee staat VALTO nu
bovenaan maar wel met 2 wedstrijden meer gespeeld dan de nummer 2. Komende zaterdag is de C3 vrij.
VALTO C4 speelde uit tegen Weidevogels C2 onder aanvoering van invalcoach Sjors. Er werd niet veel
gescoord deze wedstrijd maar de teams hielden elkaar wel mooi in evenwicht. Door de einduitslag van 2-2
wist de C4 haar eerste punt te behalen deze competitie. Goed gedaan! Komende zaterdag is de C4 vrij.
VALTO D1 ging op bezoek bij koploper KCR D1. VALTO nam brutaal de leiding en kwam op een 0-2
voorsprong. Toen ging KCR gas geven en nam de leiding over waardoor VALTO alsnog met 11-6 ten onder
ging. VALTO speelde zeker de tweede helft een goede wedstrijd waarin ze iedere week iets meer laten zien
wat ze leren op de trainingen. Komende zaterdag komt Olympia D1 op bezoek die 1 plekje onder VALTO
staat in de poule. Uit werd hier 8-11 van gewonnen.
VALTO D2 kreeg Fortuna D3 op bezoek. VALTO was duidelijk de betere ploeg en kon hierdoor mooi spel
laten zien. De uitslag zegt genoeg: 16-9. Komende zaterdag komt koploper OZC naar De Lier. Uit werd hier
10-2 van gewonnen. Komende zaterdag moet dat gat kleiner gehouden kunnen worden.
VALTO D3 staat 2e in de poule en kreeg zaterdag hekkensluiter DES D2 op bezoek. Het deel strijd uit het
woord wedstrijd is hier niet echt van toepassing of het moet zijn voor DES die alle zeilen bij moest zetten om
nog een beetje op de been te blijven. De D3 scoorde er rustig op los en stond met rust al 16-0 voor. In de 2e
helft ging het scoren iets moeizamer en werd DES wat feller waardoor de einduitslag 25-5 werd. Komende
zaterdag spelen jullie tegen Avanti D4 waar uit 3-12 van gewonnen werd.
VALTO D4 speelde tegen Excelsior D3. Zij hadden maar 2 eigen spelers en verder invallers uit allerlei
andere teams. Het werd een spannende wedstrijd waarin uiteindelijk VALTO aan het langste eind trok door
met 10-8 te winnen. VALTO staat nu samen met KVS en Excelsior bovenaan met 9 punten maar met 1
wedstrijd minder gespeeld. Komende zaterdag speelt VALTO tegen Achilles D3, de oude club van Nikki uit
de D4!
VALTO D5 speelde uit bij Weidevogels D2. VALTO stond nog steeds puntloos onderaan en Weidevogels had
al 2 wedstrijden weten te winnen. Toch was VALTO de sterkere ploeg deze wedstrijd en wist keurig te
winnen met 5-9. Behalve dat dit de eerste punten voor de D5 waren in de zaal, was het ook een nieuw
record voor wat het aantal doelpunten betreft! Komende zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe D3 waar
jullie thuis nog met 3-10 van verloren.
VALTO E1 nam het op tegen Excelsior en had daar een zware dobber aan. Ze zaten niet lekker in de
wedstrijd en veel ballen vielen net niet lekker. Lange tijd ging de wedstrijd wel gelijk op, maar aan het einde
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nam Excelsior een flinke voorsprong. Pas toen ging het bij de E1 wel lopen, maar helaas kwamen ze net te
kort om nog punten te pakken. Uitslag 10-9 in Delfts voordeel. Volgende week wacht Phoenix voor de E1.
VALTO E2 moest naar Den Haag voor een wedstrijd tegen Futura. De verwachtingen waren hoog
gespannen, maar Futura bleek in het echt sterker dan op papier. De E2 had het lastig om tot goede
aanvallen te komen en velen hadden het vizier niet op scherp. Futura deed dit gedurende de wedstrijd beter
en zo wonnen zij met 8-6. Volgende week naar Zoetermeer voor de wedstrijd tegen Meervogels.
VALTO E3 kreeg Weidevogels op bezoek en had het in deze wedstrijd heel lastig. De tegenstander was heel
snel dus kon in de omschakeling vaak tot kansen komen. De aanvallen van de E3 verliepen moeizaam en
hierdoor was het lastig scoren. Dat deed Weidevogels wel en zij wonnen zo met 2-10. De E3 neemt het
volgende week op tegen ONDO.
VALTO E4 speelde tegen Excelsior lange tijd een gelijk opgaande wedstrijd. Na rust was de E4 echter even
niet zo scherp en toen liep Excelsior flink uit. IN het laatste kwart kwam de E4 nog goed terug, maar het gat
was te groot, 10-6 daardoor de uitslag. DES E1 komt volgend week langs voor de E4.
VALTO E5 moest tegen KIOS en speelde daar een hele goede wedstrijd. Er werd goed overgespeeld en
zeker ook goed verdedigd. Ze werkten allemaal hard voor elkaar en zo boekten ze een mooie 3-8
overwinning. Jammer dat er volgende week geen wedstrijd op het programma staat om hier een vervolg aan
te geven.
VALTO E6 had Nieuwerkerk als tegenstander. De E6 kwam wat moeilijk op gang en had het lastig met de
lange tegenstanders. Uiteindelijk vonden ze toch manier om tot goede aanvallen te komen en kwamen ze
vaker tot scoren dan Nieuwerkerk. Uitslag was een 5-2 winstpartij voor VALTO E6. Pernix is de volgende
tegenstander van de E6.
VALTO E7 kreeg Maassluis op bezoek, een tegenstander waar de E7 het de vorige keer lastig tegen had
gehad. De E7 begon wel heel sterk aan de wedstrijd, maar kon dit helaas niet volhouden. Maassluis ging er
met de punten vandoor, maar de E7 heeft wel laten zien gegroeid te zijn als team. Excelsior komt volgende
week op bezoek voor de E7.
VALTO F1 had een belangrijke wedstrijd tegen Nieuwerkerk. De tegenstander begon heel fel en daar had de
F1 geen antwoord op. Ook het spelen met de superspeler, iets nieuws voor de F1, mocht niet baten. Kansen
die ze kregen gingen er ook nog eens een keer niet in. De tweede helft liep het al een stuk beter, maar de
voorsprong van Nieuwerkerk kwam niet meer in gevaar. Helaas dus het eerste verlies voor de F1 dit
seizoen. Volgende week wacht Fortuna als tegenstander.
VALTO F2 speelde tegen KOAG en begon erg goed aan de wedstrijd. Verdedigend wisten ze het helemaal
vast te zetten. Helaas lukte het de F2 niet om mee te scoren met KOAG en werd er wel verloren. Ondanks
de 3-1 nederlaag waren er tevreden coaches. Excelsior is volgende week de volgende tegenstander.
VALTO F3 nam het op tegen Meervogels en speelde daar een topwedstrijd. Het spel was snel met veel
lange ballen. Verdedigend was de F3 bijna de hele wedstrijd scherp, waardoor Meervogels moeilijk tot
aanvallen kwam. Er werd het ene na het andere doelpunt gescoord, met een 19-6 overwinning tot gevolg.
Volgende week neemt ook de F3 het op tegen Excelsior.
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Nieuws van de Technische Commissie
Tweede competitieweekend van 2019
Roda werd vorig weekend met 33-29 in een volle Vreeloo hal opzijgezet. Dit
weekend stond de reis richting Ten Donck op het programma, de rode
lantaarndrager met –2 punten. Helaas heb ik zelf de wedstrijd niet kunnen zien
maar vaste reporter Arno van Leeuwen noemde het een eenvoudige
overwinning. Desalniettemin is de zoveelste wedstrijd winnen met meer dan 30
doelpunten voor en minder dan 20 tegen gewoon heel goed te noemen.
VALTO 2 heeft het zwaar in de Reserve Overgangsklasse en dat was ook vorige week het geval. Met 19-25
werd er verloren en VALTO moet uit de onderste regionen zien te komen. De reis werd ingezet naar Top uit
Arnemuiden, met de bus dus feest was van tevoren al goed onderweg! VALTO 2 stond in of net na de rust
met 14-15 voor maar liet het daarna hard uit hun handen vallen. Top schroefde het Tempo op en bij VALTO
leek niets meer te lukken, eindstand 26-17. Vorig weekend won VALTO nog knap van PKC A2 met 22-20 en
dit weekend stond Die Haghe op het programma. Op het veld wonnen de Hagenezen knap maar in de zaal
tijdens de HKD werd het weer spannend. Een wedstrijd met kansen, zoals coaches dat noemen! In het begin
van de wedstrijd kon VALTO aardig mee maar toen Die Haghe het gas openzette ging het ineens hard. Die
Haghe A1 – VALTO A1 eindigde in een 29-11 overwinning voor Die Haghe.
RTC Trainingen
Afgelopen twee weken hebben de selectietrainingen van RTC U17 plaatsgevonden. Vanuit VALTO waren
Elise, Romy, Romeo en Koert uitgenodigd om hieraan mee te doen. Een of twee avonden meetrainen met
de talenten uit district West is natuurlijk al mooi, maar hoe gaaf is het als je hoort dat je door bent en het
komende jaar in RTC West U17 traint en speelt! Deze mededeling kreeg Romeo. Gefeliciteerd daarom
Romeo! Helaas voor Koert, Elise en Romy zijn zij niet door maar hopelijk vonden jullie het wel een leuke
ervaring.
De selectie van RTC U15 loopt nog. Hier heeft afgelopen maandag de eerste selectietraining plaats
gevonden. David, Sanne, Mieke en Tim hebben hier hun beste beetje voor gezet. Komende maandag start
de selectie van U19 waarvoor vanuit VALTO de (nu geblesseerde) TessaD en Sheila uitgenodigd zijn.
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
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
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De Jeugd van Tegenwoordig

Het stemgeluid van zeventien jeugdbestuursleden en de geur van pannenkoeken. Samen vormden zij de
voorwaarden voor een vergadering van het jeugdbestuur. Uit bijna ieder VALTOteam van de D tot en met de
A was een vertegenwoordiger, die zijn of haar team kwam vertegenwoordigen in een heus jeugdbestuur.
Deze bijzondere mix van VALTOleden vormen samen een afspiegeling van de jeugd van VALTO. Zij vormen
samen de Jeugd van Tegenwoordig.
Dit jeugdbestuur is in het leven geroepen om drie redenen. Ten eerste simpelweg om de VALTOjeugd kennis
te laten maken met het volwassenbestuur en diens taken. Een andere reden vormt het feit dat het
volwassenbestuur waarde hecht aan en graag luistert naar de ideeën en meningen van de VALTOjeugd van
Tegenwoordig. Een laatste reden vormt de adviesfunctie van het jeugdbestuur. Iedere vergadering zal het
jeugdbestuur een ‘bestuursdilemma’ bespreken, een probleem waar het volwassenbestuur tegenaan loopt.
De gedachtes van de jeugd over deze kwestie kan het volwassenbestuur vervolgens als advies meenemen
in hun eigen beslissingen.
Om jullie een impressie te geven van de behandelde kwesties van afgelopen woensdag, zal ik jullie eerst de
behandelde onderwerpen uitleggen en vervolgens een van de reacties uit de groep op één specifiek
onderwerpje vertellen.
De avond begon met tien keuzes die door de bestuursleden gemaakt moesten worden. Doe zelf ook mee:
zou jij kiezen voor gezelligheid óf prestatie, voor veel kleine activiteiten met VALTO óf enkele grote
activiteiten, voor een dure, maar ongezonde kantine óf een goedkope, maar gezonde kantine? Na deze
warming-up ging het jeugdbestuur in groepjes aan de slag met vragen over de AC en het JeuK. Welke
activiteiten zijn leuk? Heb je nieuwe ideeën? En hoe kan de communicatie naar jeugdleden voor activiteiten
het beste verlopen? Nu het bestuur was warmgedraaid kwam de moeilijkste oefening, namelijk het
omschrijven van de identiteit en toekomst van VALTO aan de hand van emoji’s. Hiervan volgt zo een
voorbeeld.
De laatste twee onderdelen van de avond werden gedaan in afwezigheid van het volwassenbestuur. Er werd
gespeeddatet over het bestuursdilemma: hoe kan tijdens het NK Veldkorfbal bij VALTO de eigen jeugd bij
VALTO, maar ook de jeugd uit de rest van ons kikkerlandje enthousiast worden gemaakt om het NK te
komen bezoeken? Mogelijkheden voor feesten, meet-and-greets en schottoernooien werden besproken.
We sloten de avond af met een vragenrondje, waarin het jeugdbestuur hun eigen ideeën of zaken die ze
dwars zitten, konden vertellen.
Om de creatieve denkwijzen van de Jeugd van Tegenwoordig te illustreren wil ik jullie laten nadenken over
een van de emojivraagstukken. De vraag die werd gesteld, luidde als volgt: ‘Welke emoji omschrijft VALTO
het beste: de fiets, trein of de bus?’ Wat zou jij zelf kiezen en waarom?
Op het eerste oog een lastige vraag, maar de jeugdbestuursleden wisten hier wel raad mee. Eén groepje
koos de trein, want VALTO dendert door en gaat spreekwoordelijk heel hard. Echter kozen de meeste
groepjes de fiets, maar om uiteenlopende redenen: wij zijn een groene vereniging, wij fietsen met elkaar
naar onze club en fietsen met elkaar is vaak gezellig, net als VALTO.
Kortom, de eerste jeugdbestuursvergadering kan worden beschouwd als een groot succes en zeker voor
herhaling vatbaar. Het volwassenbestuur geholpen en het jeugdbestuur voldaan. De Jeugd van
Tegenwoordig gaf Sterrenstof.
Namens het jeugdbestuur,
Max Hulsebosch

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 klein programma wat betreft de wedstrijdsport. Toch kregen we VALTO 4
en VALTO A2 terug.
Pierre nam VALTO 4 voor zijn rekening en Cock VALTO A2.
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Pierre meldt: “gisteren 2 potjes gefloten. Allereerst VALTO 7 tegen Dijkvogels 4. Een sportieve wedstrijd die
door VALTO 7 werd gewonnen met 12-9. Later op de avond VALTO 4 - Danaiden 2. Deze ploeg was deze
keer 3× beter dan V4, eindstand 10-30.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Cock heeft naast VALTO A2. Cock meldt: “Vandaag ONDO 2 - Weidevogels 2 gefloten. Het is Weidevogels
die geboekt staat als favoriet. In deze zeer sportieve wedstrijd zag je twee teams die niet voor elkaar onder
wilden doen. En dat maakte het een spannende wedstrijd. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk scoorde
ONDO beter dan Weidevogels. Eindstand: 20 - 16
Graag ook een bedankje naar beide ploegen voor deze spannende, sportieve wedstrijd welke op een zeer
goed niveau is gespeeld.”
Rick en Alex gingen dit keer ver weg. Rick meldt “Afgelopen zaterdag mochten wij naar Nijeveen. Samen
goed voor 613 kilometer in de auto. De wedstrijd was er wel eentje waar je op papier wel een paar
kilometers voor over hebt. DOS’46 - LDODK, de derby van het noorden zoals ze hem zelf noemen. De
heenwedstrijd in Gorredijk floten wij ook, die won DOS’46 met 27-33. Nu was LDODK de betere en zij wisten
te winnen met 18-20. De wedstrijd is nog terug te zien via: https://youtu.be/AvcC7rldBRg.”

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komende week
Rick en Alex: Rick meldt: “Komende zaterdag gaan Alex en ik voor de derde keer dit seizoen naar Capelle
a/d IJssel, voor KCC - Deetos. Een zeer belangrijke wedstrijd om directe degradatie mogelijk te ontlopen.”
Verder zie ik maar 1 aanwijzing:
17:1
0

Korbis
A1

Maassluis
A1

Cock
Matthijsse

Gastheercoördinator Peter

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.
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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)

Even voorstellen! Team van de week VALTO E4
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Jill, Amber, Veerle, Liv, Valerie en Jennifer.
Wie zijn de trainers/coaches?
Ilse en Rianca.
Wat kan dit team erg goed?
Scoren en verdedigen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De bal in 1 keer vangen en doorlopen
verdedigen en maken.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt
hebben is?
De eerste keer dat we een wedstrijd wonnen.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en
wat verwachten jullie daar van?
Wij spelen tegen DES, het wordt een pittige
wedstrijd maar als we hard ons best doen gaan wij winnen!
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Iris Lagerwerf
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Wij vinden alles leuk!
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1?
21-20
Wat zou het team willen leren van Naomi die langs komt op de training?
Wij willen graag leren hoe we de bal in 1 keer kunnen vangen en hoe we de doorlopen goed kunnen
verdedigen en maken.
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F2
Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Rozanne, Lotte, Lizzy, Fem, Maaike en Viënne.
Wie zijn de trainers/coaches?
Elise en Tessa.
Wat kan dit team erg goed?
Bij de tegenstander blijven en diepe ballen
gooien.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Veel scoren en afvangen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt
hebben is?
Dat iedereen een keer gescoord heeft bij de
wedstrijd.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en
wat verwachten jullie daar van?
We hebben zaterdag zelf geen wedstrijd, maar de week erna spelen we thuis tegen Excelsior F1.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Maaike Ridder.
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Dat we VALTO 1 heel hard mogen aanmoedigen en heel hard mogen trommelen.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
25-22.
Wat zou het team willen leren van Zané die langs komt op de training?
Meer scoren en vrijkomen om te scoren.

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 eenvoudig langs Ten Donck 1
Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen elektrotechniek B.V.
Na de gewonnen thuiswedstrijd vorige week tegen RODA 1, waarin VALTO 1 toch wel aardig diep heeft
moeten gaan om hen van zich af te schudden, stond vandaag de laatste tegenstander op het programma
voor we aan de returnwedstrijden gaan beginnen. Dit was Ten Donck uit Ridderkerk, waar we twee jaar
geleden in de Zuidholland Korfbalcup ook tegen gespeeld hebben. Een ploeg die vorig zaalseizoen tot
ieders verbazing kampioen werd in de 2e klasse F. Met tien gewonnen wedstijden gaven zij ploegen als Swift
(A), ALO en IJsselvogels het nakijken. Zoals verwacht zijn zij, als veld 3e klasser, in de 1e klasse E de rode
lantaarndrager met zelfs een negatief punten totaal door een sanctie van de bond voor het niet op komen
dagen bij een wedstrijd. Het doelpunten totaal is 136, waarvan ongeveer de helft gescoord zijn door oud
korfballeague speler Raymond Witvliet.
Met een lekker gevulde tribune met Liers publiek en enkele supporters van de thuisclub ging de wedstrijd
van start. Het eerste doelpunt liet vandaag lang op zich wachten. Pas ruim drie minuten na het eerste
fluitsignaal van scheidsrechter van Ieperen wist de thuisploeg de nul van het bord te schieten. Een minuutje
later ging bij VALTO de deksel van de korf met de gelijkmaker van Zané.
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Hierna zouden de doelpunten als rijpe appeltjes vallen. Thom zette VALTO met twee afstandsschoten op
voorsprong en na de 1-4 van Naomi wist Raymond Witvliet voor het eerst de korf te vinden. Drie minuten
later was het verschil opgelopen naar 2-7 en tekende de oud Deetos speler voor zijn 2e velddoelpunt. VALTO
wist zelf het initiatief te houden en speelde hun eigen spel tegen het achter verdedigende Ten Donck. We
kregen niet veel druk opgelegd en wisten steeds de juiste mensen uit te spelen. Hierdoor wist VALTO
halverwege de eerste helft al een flinke voorsprong te pakken met de 4-10 van Naomi. De spanning was er
dus eigenlijk al na 12 minuten spelen vanaf. VALTO wist in deze fase nog wel het dynamische spel vast te
houden en zorgde met lange aanvallen met meerdere schoten dat het publiek nog wat vermaakt werd. Toen
het rustsignaal klonk had VALTO al een gat geslagen van dertien doelpunten en gingen we bij een 6-19
tussenstand rusten.
Voor het meegereisde VALTO publiek was het tot nu toe nog wel genieten van het getoonde spel van ons
vlaggenschip. Helaas ging VALTO in de tweede helft steeds meer in het spel van de thuisploeg mee en
steeds statischer spelen. Waar we in de eerste helft het nog wel konden opbrengen om strak te verdedigen,
lieten we in het tweede deel de tegenstanders te vaak op twee benen aanleggen. Dit stelde de thuisploeg in
staat om in de tweede helft met ons mee te scoren en een voor hen iets dragelijker stand op het scorebord
te zetten. Tot halverwege de tweede helft scoorde VALTO nog lekker door en wisten we het verschil door
doelpunten van Maaike, Thom, Frank en Bart uit te breiden naar een 10-26 tussenstand na tien minuten
spelen. Toen kwam de klad er een beetje in bij VALTO, waardoor de doelpunten steeds minder gemakkelijk
zouden vallen. Met nog tien minuten op de klok kwam Mees binnen de lijnen voor Bart bij een 13-29
tussenstand. Niet veel later zou Bart de plaats van Laurens innemen naast Frank en zou Ten Donck via een
vrije bal van Raymond Witvliet de stand op 15-30 zetten. Bart en Mees zouden het doelpunten totaal van
VALTO al drie minuten voor tijd completeren naar 33, waarna Thom een publiekswissel kreeg voor zijn twaalf
treffers vandaag. Zijn directe tegenstander Raymond Witvliet kwam vandaag niet verder dan zes
velddoelpunten, waarmee zijn gemiddelde in ieder geval wat naar beneden is bijgesteld. Het spel van
VALTO zakte in de slotfase naar een bedenkelijk niveau, waardoor we de korf niet meer vonden en de
thuisploeg de eindstand op 19-33 lieten zetten. Voor de ploeg en het publiek was dit een wedstrijd waar we
niet heel enthousiast van kunnen worden, maar waar er dit seizoen helaas twee van gespeeld zullen moeten
worden. De andere wedstrijden in de poule zijn voor VALTO vandaag in ieder geval ook gunstig gelopen met
het verlies van concurrent ZKV in Delft tegen CKV Excelsior. Hierdoor is VALTO nu met vijf punten verschil
los van de nummer twee ZKV, maar duurt de competitie nog lang. Volgende week de eerste return wedstrijd
tegen ONDO uit Middelburg. Zij wisten hun laatste heenwedstrijd in Tilburg met 22-25 te winnen en nestelen
zich daarmee samen met CKV Excelsior op de derde plaats achter ZKV. ONDO zal met de gehele selectie
aanwezig zijn in de Vreeloohal, want hun 2e team speelt al om 11 uur in Delft tegen Excelsior 3. Het zal dus
weer een spannend duel worden voor VALTO 1 tegen een tegenstander die gebrand is op revanche op de
verloren thuiswedstrijd in november.
Het is dus van groot belang om de tribunes te vullen met veel Liers publiek om ons vlaggenschip, maar
vooral ook VALTO 2 te steunen in de strijd om de broodnodige punten. We zien u dus graag volgende week
weer op de banken in de Vreeloohal, waar het spektakel om 16:50 uur zal losbarsten met de wedstrijd van
VALTO 2 tegen TOP/Solarcompleet 4.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

VALTO D2 - Fortuna D3

Na 5 weken rust kon de D2 weer vol met energie een wedstrijdje spelen. Er ging al snel een bal in. En nog
een, en nog een. Inmiddels had Fortuna er ook al wat balletjes in gegooid. Het was erg leuk. Toen was het
rust. Na de rust ging VALTO weer vrolijk verder. Het ging super goed. De D2 maakte nog veel meer
doelpunten. Ieder had wel een keer gescoord. Fortuna deed ook erg hun best, maar wij waren gewoon
beter!😃 Het was een mooie wedstrijd met als eindstand 16-9 gewonnen!!💪
Volgende week spelen we weer tegen OZC. De vorige keer hebben we van ze verloren, maar nu gaan we
knallen en voor de winst!
Groetjes Maartje

VALTO D3

Op verzoek van DES is de wedstrijd verplaatst naar 17.50u. Wel gek om pas aan het einde van de middag
richting de sporthal te fietsen.
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Na de Monsterzege op Nikandes vorige week was het de vraag of dit ook tegen DES weer zou lukken.
Dit bleek zeker het geval. Na een mooi punt van Kevin, maakte Lars zijn eerste treffer, knap gedaan! Kevin
was trefzeker, Tes en Noor weten ook te scoren. Na 10 minuten staat het 11-0. DES geeft weinig weerstand
en de ballen worden door de verdediging makkelijk onderschept. Met het wisselen van het vak mogen
Lenne, Robin, Iris & Jette in de aanval. Ook dan vallen er makkelijk punten! Met rust staat het 16-0.
In de tweede helft mogen Floor en invaller Nikkie spelen. De ouders van DES blijven positief supporten
waardoor ze met deze achterstand toch niet hun koppie laten hangen. Dit resulteert uiteindelijk nog in 5
punten aan de kant van DES. Het applaus vanaf de kant is alsof ze gaan winnen, mooi en hierdoor blijft DES
proberen. Maar het verschil is te groot en VALTO blijft trefzeker met punten van Nikkie, Noor, Lenne, Jette en
Robin. De eindstand wordt eindstand 25-5. Wat een uitslag….
Groetjes van Jette & Annemieke

VALTO D4 – Excelsior D-mix

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd voor de koppositie in poule D-057 op het programma. Bij winst zou de
D4 op gelijke hoogte komen met Excelsior, met een wedstrijd minder gespeeld. Ook was bekend dat
Excelsior D3 met een andere opstelling zou komen, door afmeldingen hadden zij maar twee eigen spelers
en acht invallers vanuit hun D1 t/m E2 (en alles daartussen). Wij misten vandaag Roos en Gwen, en ook
Lieke was nog niet helemaal fit na een vervelende val op de ijsbaan. Gelukkig waren daar onze helden uit de
D1: Jill, Isa, Sven en Kees (en Jorn, helaas in het gips).
De wedstrijd begon met Bram, Tim, Joëlle en Jill in de aanval en het was Jill die het eerste doelpunt maakte.
Vervolgens scoorde Tim een mooi afstandsschot en was het Jill die voor de 3-0 voorsprong bij de wissel
zorgde. Ook Bram wist nog te scoren, maar die werd helaas afgekeurd. Al snel werd duidelijk dat de lange
heer van Bram vandaag de wedstrijd voor Excelsior moest gaan binnenhalen. Via Ben werd de voorsprong
nog 4-0, daarna was het drie keer die heer die vanuit alle hoeken wist te scoren. In de laatste paar seconde
voor rust wist Nikki de voorsprong weer op twee doelpunten te zetten en gingen we rusten met 5-3. Isa
wisselde met Jill en ook zij wist direct een doelpunt te maken. Ondertussen had Excelsior nog een D1’er
naast hun goede heer gezet en stond VALTO klaar voor de belangrijkste wissel van de dag: Kees en Sven
kwamen erin om de twee heren van Excelsior niet met de winst naar huis te laten gaan. Daarvoor werd eerst
de voorsprong nog vergroot met twee doelpunten van Isa, een doelpunt van Sven en een bijna-doelpunt van
Joëlle (het publiek begon al met juichen, maar nadat de bal drie rondjes door de korf had gedraaid ging hij er
toch uit). Met een 9-5 voorsprong gingen we de laatste 12,5 minuut in. Tim en Bram kwamen terug in de
aanval op de plek van Lieke en Milan. Ondertussen ging de heer van Excelsior ongestoord door met het
maken van doelpunten totdat het weer 9-8 stond. De laatste paar minuten was het ongelooflijk spannend.
VALTO kreeg genoeg kansen maar de bal wilde er steeds maar niet in. Milan maakte de coaches nog
zenuwachtiger met de woorden: “Het gaat net zo afgelopen als de vorige wedstrijd, toen verloren we ook in
de laatste minuut”. De D4 had gelukkig geleerd van die vorige wedstrijd en het was Bram, die na een
wedstrijd keihard werken tegen die goede heer, het beslissende doelpunt maakte: 10-8. De heer van
Excelsior maakte nog de 10-9, maar zijn zeven doelpunten bleken niet genoeg. De scheidsrechter floot af en
dat werd uitbundig gevierd door de spelers, de coaches en het thuispubliek. Wat was het spannend geweest,
maar de overwinning was dik en dik verdiend!
Hierbij willen we nogmaals bedanken; Thijs (voor het uitstekende fluiten), de D1 (voor het invallen en
aanmoedigen), ons publiek (jullie waren met veel afgelopen zaterdag en jullie steun was weer hard nodig) en
natuurlijk de spelers van de D4 zelf, want wat hebben jullie allemaal onwijs goed gespeeld! Volgende week
wacht de return tegen Achilles, wij hebben er zin in!
De coaches van de D4

VALTO E1

Zaterdagmorgen vertrokken we om 08:45h naar Delft.
Hier wachtte de E1 van Excelsior op ons.. Excelsior, de ploeg die 5e in de poel stond.
Ohw.. 5e, dan hoeven we niet zo ons best te doen, dachten we.....
Maar helaas.. De opening van Excelsior begon heel fanatiek. Er werd ook in een 4-kant snel overgespeeld..
Na de eerste 10min. werd al snel duidelijk dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden. Gelukkig scoorde
Toon de 1e 3 doelpunten en stonden we al snel 3-0 voor.
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Excelsior miste een aantal ballen, maar scoorde er ook 2. Na 10 min. stond het dus 2-3. Het bleef
spannend en VALTO kwam er steeds meer achter dat Excelsior toch best goed was. Na 20 min. was de
stand 3-5.
In de rust spraken Vera en Bas in de kleedkamer Elise, Sara, Isis, Toon, Lize en Anouk toe. Maar eens
kijken of dat zou werken.. De 3e helft begon, maar verliep niet helemaal zoals wij dat wilden.
Het lukte Excelsior zelfs om gelijk te komen.. 6-6 was de stand na 30 min. spelen. Beter verdedigen,
concentreren, goed overgooien.. Kom op VALTO!! Jullie kunnen echt beter!! We gaan met de winst naar
huis! Toch?
De laatste 10 min. We misten heel wat kansen en er werd slordig verdedigd. 9-6.. Dit gaat verkeerd! We
kwamen nog iets terug 9-8... Excelsior scoorde de 10-8. VALTO scoorde de 10-9, Kom op!! nog 2
minuten...
Maar helaas... Er werd niet meer gescoord. De eerste nederlaag van het zaalseizoen was een feit...
Terug naar huis hebben we in de auto nog even besproken wat er fout ging.. Niets is wat het lijkt. Volgende
week spelen we uit tegen Phoenix.. Het is te hopen dat de E1 ervan heeft geleerd..
Groetjes van Arwin en Anouk Koole

Excelsior E4 – VALTO E4

Vanochtend waren we op bezoek bij Excelsior in Delft. Excelsior kwam al snel op voorsprong, kort daarop
volgde gelukkig de 1-1. Er werden een aantal punten gemaakt door Excelsior, maar ook door VALTO,
waardoor het in de rust 5-3 stond. In de 2e helft wist Excelsior een aantal punten achter elkaar binnen te
slepen, waardoor ze op een gegeven moment met 9-3 voor stonden.
Ondanks dat VALTO aan het eind van de wedstrijd nog een aantal punten scoorde, lukte het de meiden
helaas niet om te winnen. Eindstand 10-6.
Volgende week komt DES op bezoek en ’s avonds mogen jullie oplopen met het 1e! Een leuk vooruitzicht!
Groeten Amber en Michelle

KIOS E5 – VALTO E5
Voor
deze klassieker togen wij op een druilerige zaterdagochtend richting het hoge noorden: de thuis-arena van
KIOS zetelt immers in Nieuw-Vennep, voorbij de provinciale grenzen.
Toen
de dames en heren van E5 het veld betraden, lag de uitkomst van deze pot nog allerminst vast: elke speler
was gebrand op een sportieve maar fanatieke wedstrijd. Zowel KIOS als VALTO waren getooid in VALTOoranje, dus het was even goed zoeken naar de juiste medespelers.
KIOS
nam al snel het voortouw met twee punten in de eerste 5 minuten na het startsignaal. VALTO had dit
blijkbaar even nodig om wakker geschud te worden, want ze scoorden al snel daarop. Helaas was die nét
verdedigd en ontsnapte dit niet aan de scherpe blik en dito fluitsignaal van de arbiter.
Maar:
de beer was los en na de eerste rust barstte de score-bui los aan VALTO kant. Lucy opende de barrage met
uiterste precisie waarop Steven al snel tekende voor de gelijkmaker. Jaylon scoorde, Steven nog een keer,
Jaylon er weer overheen: bij half-tijd was het inmiddels 2-5 en VALTO kon na gerust aan de limonade en
appelstukjes.
Na
de rust wist Daniek zelfs tweemaal achter elkaar de bal in de mand te leggen en Lucy wist door goed
samenspel zich vrij te lopen en met haar kenmerkende kalmte sloot zij de barrage af. VALTO moest een
schot van de tegenstander nog één keer in hun korf dulden, maar daarna was de tijd toch echt op voor
verdere pogingen: eindstand 3-8.
Groeten, Ronald Ruigrok
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VALTO E7 overwint zichzelf

Op 26 januari speelde de E7 tegen Maassluis E6. Helaas zonder de zieke Sophie (beterschap!!). Maassluis
is een team met vier hele lange meiden, waar we de vorige keer flink van verloren hadden. Maar, we zeiden
tegen elkaar: wij zijn wel kleiner, maar ook sneller en feller! De E7 zat er bovenop. Maassluis maakte de
vorige wedstrijd veel doorlopen, maar de E7 hield de verdediging potdicht. Dat feest ging dus niet door. Het
passen en scoren was toch wel erg lastig met al die lange armen voor je neus. Het scoren lukte drie keer: 2x
door Vinn en 1x door Nora. De vierde kregen we cadeau als eigen doelpunt (thnx). De eindstand was 4
tegen 11 en dat vonden alle supporters echt heel knap. Go team E7!

VALTO F1

Zaterdag 26 januari stond de F1 met enige spanning op het veld tegen Nieuwerkerk. Beide teams staan 1 en
beide nog niet verslagen. De tribunes zaten gevuld met nagelbijtende ouders en familie, dus met de support
zat het wel goed.
Al snel scoorde Nieuwerkerk hun eerste punt. Ze waren snel, fel en goed verdedigend. Daar kon VALTO
even niet tegenop. Er mocht een sterspeler ingezet worden, maar dit was nieuw voor de F1 en wisten
daarom dit voordeel niet te benutten. In de tweede helft ging het beter met VALTO en werden er mooie
schoten gemaakt. Helaas was het ook vaak onder de korf schieten voor een kwartje en ging er van de 8
pogingen geen bal in. Toch wist VALTO genoeg tegenstand te geven zodat de eindscore dankzij Rosan,
Daan Don en Luna 7-10 voor Nieuwerkerk werd. Nieuwerkerk gaf toe dat ze niet zoveel weerstand hadden
verwacht. Hun vorige scores waren vaak boven de 20 of 30 doelpunten. Dat bewijst maar weer dat VALTO
F1 zich niet uit het veld laten slaan en ze volgende weken weer zullen strijden om de eerste plek terug te
krijgen.
Groeten Marion Verbraeken

VALTO F3- Meervogels F3

17-6 Gewonnen! Lekker gespeeld!
Ons VALTO-team speelt steeds meer samen en er komt meer snelheid in het spel.
Leuk om te zien is dat ze veel meer rennen in het veld en de bal steeds verder naar elkaar gaan overgooien.
Hierdoor raken ze de bal niet meer zo vaak kwijt onderweg naar de korf.
Omdat de tegenspelers veel achter stonden hebben de Meervogels het grootste gedeelte van de wedstrijd
met een 5-koppig team gespeeld.
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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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