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Fijn weekend!
Het weekend. Een stel mooie dagen. Na een week werken of school, kun je deze twee dagen meestal doen
wat je leuk vindt. Tijd voor hobby’s, tijd voor sport, tijd voor samen, tijd voor anderen. Even uit die dagelijkse
drukte, even ontspanning. Bijna ieder weekend is de zaterdag bij Valto gevuld met wedstrijden. Maar er zijn
ook weekenden gevuld met korfbal, of beter gezegd: gevuld met Valto, zonder eigen wedstrijden.
In de maanden april en mei zijn er diverse mogelijkheden om hier aan mee te doen. Te beginnen het eerste
weekend van april, trainingsweekend, ook wel junioren- en seniorenkamp genoemd. Trainen wordt er wel
gedaan overigens, maar dan geregeld door de organisatie en dat zijn diverse sportactiviteiten. Deze worden
afgewisseld met gezellige momenten, lekker eten en super feestavonden. Het thema is dit jaar Wild Wild
West en het belooft weer een uitermate fijn weekend te worden. Ik heb er nu al zin in. Aanmelden kan nog
steeds, maar wees er snel bij. Tickets nog altijd in de webshop te verkrijgen.
Een week later gaan we weer naar de korfbalfinale in Ziggo Dome. Met 100 Valto-ers gaan we weer bekijken
wie er Nederlands Kampioen wordt in de apotheose van de Korfbal League. Kanshebbers voor de titel zijn
de vier play-off ploegen die aan het einde van de reguliere competitie bovenaan staan. Momenteel zijn dat
TOP/Solar Compleet, PKC/SWK Groep, LDODK/Rinsma Modeplein en Fortuna/Delta Logistiek. De finale in
het tweede weekend is ook een voorproefje op het door ons georganiseerde NK veldkorfbal in juni. En
vooraf aan de finales (want ook de juniorenfinale vindt plaats op die dag), is er de huldiging van de
kampioenen in de kampioenenparade. Een dag dus waar je bij moet zijn! Tickets voor de toegang en
eventueel in combinatie met de bus er naar toe zijn nu verkrijgbaar in de webshop.
Tenslotte is het een kleine maand verder, in het eerste weekend van mei, tijd voor het Melior Jeugdweekend.
Een niet te missen kamp voor de jeugd, waarin zij gaan kijken hoe het vroeger was door het thema ’Terug in
de tijd’. Wees er op tijd bij, want de beschikbare plaatsen (tickets in de webshop) gaan hard en voor je het
weet is het zover. Dit jaar en ook volgend jaar overigens, is het dus in mei en niet eind juni. Dit alles door het
NK en de beschikbaarheid van het kamphuis. Hoe dan ook, Denise, Frank, Mark, Aileen en alle andere
leiding gaan er weer een feestje van maken dat nog tot in lengte van dagen herinnerd zal worden als één
van de leukste weekenden ooit!
Zo zie je maar weer, een weekend is meer dan korfbalwedstrijden en Valto is meer dan korfbal. Geniet er
van, want voor je het weet, is het weer maandag!
Namens het bestuur,
Jan Jaap
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Zaterdag 9 februari 2019
19:30

Rapid 1

-

Valto 1

(Jaap) van Bruggen (sr)

16:00

KVS/Maritiem 3

-

Valto 2

Michel van Roon

16:50

GKV/Enomics 3

-

Valto 3

Afgeschermd

18:35

Valto 4

-

OZC 2

14:10

DES (D) 6

-

Valto 6

21:05

ONDO (G) 7

-

Valto 7

Rick Vermeer

16:15

Valto 8

-

WION 6

Rob de Ruiter

18:25

Avanti/Flexcom 6

-

Valto 9

14:30

KVS/Maritiem A1

-

Valto A1

17:25

Valto A2

-

KVS/Maritiem A2

15:15

Valto A3

-

Achilles (Hg) A4

Niels Koole

12:15

Valto B1

-

ONDO (G) B1

John Kosse

15:15

Valto B2

-

Nieuwerkerk B2

Laurens van der Meer

10:00

KOAG B3

-

Valto B3

Afgeschermd

11:55

Nieuwerkerk C1

-

Valto C1

Quinten Wolff

14:15

Valto C2

-

Olympia (S) C1

Twan Korteland

13:15

Valto C3

-

ALO C1

Romy van den Berg

11:00

Oranje Wit (D) C4

-

Valto C4

Lisette van den Assem

14:15

Valto D1

-

Excelsior (D) D1

Michael van der Ende

10:00

ODO D1

-

Valto D2

13:15

Valto D3

-

Avanti/Flexcom D4

Rosalie Prins

11:15

Valto D4

-

Korbis D3

Bas Ridder

12:15

Valto D5

-

Nieuwerkerk D4

Mandy Boeters

10:15

Valto E1

-

ODO E1

Jan Pieter Vermeer

10:15

Valto E2

-

Refleks E3

Daan van Oudheusden

13:00

HKV/Ons Eibernest E1

-

Valto E3

Afgeschermd

10:45

Avanti/Flexcom E6

-

Valto E5

11:15

Valto E6

-

Avanti/Flexcom E8

Marja de Jong

09:00

Meervogels/Física E4

-

Valto E7

Ayla Brouwers

11:15

Valto F2

-

Excelsior (D) F1

Iris Lagerwerf

11:15

Die Haghe F2

-

Valto F3

Opstellingen 9 februari 2019
Valto 3, 16.50 uur uit, vertrek 15.15 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas, Michael en Ruben K
Joyce, Rosalie, Fleur en Romy, res: Esmée
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Hans Otterman

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

Valto 5, vrij

Valto 6, 14.10 uur uit, vertrek 13.15 uur
Vincent, Daniël, Nick, Frank P, res: Marco S
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon

Valto 7, 21.05 uur uit, vertrek 20.00 uur
Twan, Rinze, Ruud, Wouter en Vincent H
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: ???

Valto 8, 16.15 uur thuis, aanwezig 15.45 uur
Martin, Michiel, Arie, Peter en Marco
Jolanda, Marleen, Fiona en Rosanne, res: Hellen

Valto 9, 18.25 uur uit, vertrek 17.15 uur
Jan Jaap, Sjors, Erik, Frans, Michiel en Richard
Marleen, Chantal, Claudia, Dita en Marja

Uitslagen 2 februari 2019
WEDSTRIJD

UITSLAG

Valto 1

-

ONDO (M) 1

29 - 20

Valto 2

-

TOP/SolarCompleet 4

19 - 24

Valto 3

-

Nieuwerkerk 3

10 - 19

Avanti/Flexcom 4

-

Valto 4

16 - 9

Avanti/Flexcom 5

-

Valto 5

19 - 13

Valto 6

-

Paal Centraal 4

19 - 10

Valto 7

-

Meervogels/Física 7

10 - 8

Nieuwerkerk 9

-

Valto 8

9 - 13

Valto A1

-

Avanti/Flexcom A1

17 - 19

Avanti/Flexcom A2

-

Valto A2

30 - 13

Twist A3

-

Valto A3

5 - 14

Refleks B1

-

Valto B1

13 - 13
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WEDSTRIJD

UITSLAG

ONDO (G) B2

-

Valto B2

10 - 9

Valto B3

-

Achilles (Hg) B2

5-7

Valto C1

-

Oranje Wit (D) C1

9-9

Maassluis C2

-

Valto C2

3 - 12

Valto D1

-

Olympia (S) D1

13 - 4

Valto D2

-

OZC D1

5-4

Achilles (Hg) D3

-

Valto D4

Die Haghe D3

-

Valto D5

5-1

Phoenix E1

-

Valto E1

13 - 12

Meervogels/Física E2

-

Valto E2

8 - 7 (2 - 4)

Valto E3

-

ONDO (G) E7

6 - 6 (3 - 1)

Valto E4

-

DES (D) E1

8 - 9 (3 - 3)

Valto E6

-

Pernix E5

3 - 6 (3 - 3)

Valto E7

-

Excelsior (D) E7

11 - 2 (2 - 0)

Fortuna/Delta Logistiek F1

-

Valto F1

10 - 12 (3 - 2)

Valto F3

-

Excelsior (D) F4

10 - 13 (0 - 5)
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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

Nabeschouwingen TC
Senioren
VALTO 3 speelde thuis tegen koploper Nieuwerkerk 3. Zoals vaker het geval is, kon het derde lange tijd in de
kielzog blijven van Nieuwerkerk, maar uiteindelijk was het toch weer de tegenstander met de langste adem
en een scherp-schietende heer, die dan toch nog voor een groot verschil in de eindstand zorgt: 10-19. A.s.
zaterdag speelt het derde uit tegen GKV (G) 3, de nummer twee uit de poule. Thuis werd er met 17-22
verloren.
VALTO 4 speelde uit tegen één van de koplopers Avanti 4. Thuis werd hier nog nipt van gewonnen, 16-15,
maar was VALTO zeker niet de betere ploeg. Dit keer liet Avanti het niet zover komen en kwam VALTO
vooral scorend vermogen tekort, om het Avanti lastig te maken. Einduitslag: 16-9. A.s. zaterdag speelt het
vierde thuis tegen de andere koploper in de poule, OZC 2. Uit werd hier met 15-10 van verloren.
VALTO 5 speelde uit tegen Avanti 5. Thuis werd er vrij makkelijk van deze ploeg gewonnen: 16-10. Dit keer
een heel andere wedstrijd waarin het vijfde het lastig had. Tot aan de rust kon het nog wel aardig bijblijven,
maar na rust was de koek op en nam Avanti steeds verder afstand. Einduitslag: 19-13. A.s. zaterdag is het
vijfde vrij.
VALTO 6 speelde thuis tegen Paal Centraal 4. Het zesde wist pas één keer te winnen in de zaal en dat was
tegen Paal Centraal, 8-9. Dus hier lagen zeker kansen op verdubbeling van het aantal punten. Dit keer werd
het een makkelijkere overwinning, omdat het zesde lekker op schot was. Einduitslag: 19-10. A.s. zaterdag
speelt het zesde uit tegen DES 6. Thuis werd hier met 8-17 van verloren.
VALTO 7 speelde thuis tegen Meervogels 7. Uit werd hier vrij ruim van gewonnen: 9-21. Dit keer had het
zevende het een stuk lastiger, en dat kwam met name doordat er aanvallend te weinig werd afgerond.
Gelukkig werd er goed verdedigd en was het uiteindelijk wel voldoende voor de overwinning: 10-8. A.s.
zaterdag speelt het zevende uit tegen ONDO 7. ONDO heeft net als VALTO 11 punten, maar had daar wel
een wedstrijd minder voor nodig. Thuis werd er met 14-19 van ONDO verloren.
VALTO 8 speelde uit tegen Nieuwerkerk 9. Thuis werd er met 19-10 gewonnen en gezien de stand in de
poule moest een overwinning ook nu zeker weer mogelijk zijn. Het werd een stuk spannender, omdat het
achtste dit keer minder tot scoren kwam, maar het was genoeg om de punten mee naar huis te nemen: 9-13.
A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen WION 6. Uit werd er met 9-16 van deze ploeg gewonnen.
VALTO 9 was vrij, zij mogen a.s. zaterdag uit spelen tegen Avanti 6. Thuis werd er met 6-9 verloren, dus met
een beter afrondingspercentage moet het nu toch lukken om een overwinning te behalen.
A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Avanti A1. Uit werd er met 16-14 verloren, maar had er zeker meer in
gezeten. Ook dit keer ging het gelijk op en was alles in de tweede helft nog mogelijk. Helaas viel het
dubbeltje de verkeerde kant op, Avanti had net wat meer geluk en op cruciale momenten zat het bij VALTO
net even tegen. Einduitslag: 17-19. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen één van de koplopers: KVS A1.
Thuis werd er met 13-27 verloren.
VALTO A2 speelde uit tegen Avanti A2. Thuis werd er nog knap gelijk gespeeld tegen dit team, wat nu
bovenin mee draait. Dit keer was het een heel ander verhaal, Avanti was oppermachtig en VALTO kwam er
nauwelijks aan te pas. Einduitslag: 30-13. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen KVS A2. Hier werd uit met
15-8 van verloren.
VALTO A3 speelde uit tegen Twist A3. Thuis werd hier met ruime cijfers van gewonnen: 20-3. Ook dit keer
was het verschil in het veld groot, maar werd het een minder ruime overwinning: 5-14. A.s. zaterdag speelt
de A3 thuis tegen Achilles A4. Uit werd er met 7-15 gewonnen.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Refleks B1. Thuis had de B1 geen moeite met Refleks en werd er met 23-12
gewonnen. Dit keer wilde het maar niet lukken om Refleks op grote achterstand te zetten, waardoor ze elke
keer weer terug in de wedstrijd konden komen. In de laatste minuut valt er dan ook nog een vrij onmogelijke
bal in, waardoor het een gelijkspel werd: 13-13, en hiermee laat de B1 een heel duur punt liggen in de strijd
om het kampioenschap. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen de koploper ONDO B1. Uit werd er met
16-14 verloren.
VALTO B2 speelde uit tegen ONDO B2. Thuis werd er nipt verloren, 7-8, maar had er zeker meer in gezeten.
Toch kwam dat ook nu niet uit de verf, want het werd een soortgelijke wedstrijd, waarbij VALTO aan het eind
weer met lege handen stond: 10-9. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Nieuwerkerk B2. Uit werd hier met
6-8 van gewonnen.
VALTO B3 speelde thuis tegen Achilles B2. Uit werd er met 9-9 gelijkgespeeld. Dit keer werd er door beide
team minder makkelijk gescoord. Met rust stond het 2-5. VALTO liet wel een betere tweede helft zien, maar
het was niet genoeg om er nog iets uit te slepen: 5-7. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen één van de
koplopers KOAG B3. Thuis werd er met 1-11 verloren, dus laten we in ieder geval voor een beter resultaat
gaan dan dat.
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Valto C1 speelde tegen Oranje Wit. Uit werd vrij eenvoudig van deze ploeg gewonnen en winst was deze keer
ook zeer gewenst om uit de degradatiezone te blijven. Het werd uiteindelijke een gelijkopgaande wedstrijd
met soms Valto aan kop en soms ook Oranje Wit aan kop. Uiteindelijk werden de punten verdeeld wat
gezien de wedstrijd wel terecht is. Hiermee komt Valto op 5 punten en staat hierdoor redelijk veilig. Komende
week spelen jullie tegen Nieuwerkerk uit die met 4 punten 1 plekje onder jullie staan. Thuis werd hier met
11-9 van gewonnen.
Valto C2 ging op bezoek bij Maassluis C2. Thuis werd hier 15-4 van gewonnen en ook deze wedstrijd was
appeltje eitje voor de C2. Er werd eenvoudig met 3-12 gewonnen. Komende zaterdag wordt er gespeeld
tegen Olympia C1 waar zowel op het veld als 1e wedstrijd zaal al van gewonnen werd.
Valto C3 was vrij. Komende zaterdag spelen zij tegen ALO C1. ALO zal gebrand zijn op winst want dan
kunnen zij samen met Valto de koppositie in de poule op zich nemen. Voor Valto zaak om te winnen om
alleen bovenaan te blijven staan.
Valto C4 was ook vrij. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Oranje Wit op het programma. Thuis
werd hier nog van verloren terwijl zij toen niet perse veel sterker waren. Toch staan zij intussen op de 2e
plaats in de poule.
Valto D1 kreeg Olympia D1 op bezoek. Uit werd hier van gewonnen en ook deze wedstrijd was Valto de
sterkste ploeg. Olympia werd met 13-4 weg gespeeld. Komende zaterdag komt Excelsior D1 naar De Lier.
Dit is altijd een ploeg die gelijkwaardig is aan Valto wat meestal resulteert in spannende wedstrijden. Uit
werd er met 1 punt verschil verloren van deze ploeg.
Valto D2 kreeg koploper OZC D1 op bezoek. Uit werd hier nog met 10-2 van verloren. Valto liet zich hierdoor
echter niet afschrikken en ging vol overtuiging de wedstrijd in. Dit resulteerde dan ook in winst voor Valto. Zij
wisten met 5-4 OZC achter zich te houden. Aankomende zaterdag staat de andere koploper op de planning:
ODO D1. Thuis werd hier nog flink van verloren: 4-12. Maar de D2 is enorm gegroeid de laatste weken dus
wellicht kan ook hier een vuist gemaakt worden!
Valto D3 was vrij deze week. Komende zaterdag spelen zij tegen Avanti D4. Uit werd hier eenvoudig met 3-12
van gewonnen.
Valto D4 had een off-day. Wonnen ze vorige week nog van de koploper, deze week was de nummer 6 uit de
poule, Achilles D3, te sterk voor Valto. De 2e helft wist de D4 nog wel terug te komen in de wedstrijd. Maar
dit was te laat om nog punten te behalen. Er werd met 5-4 verloren.
Valto D5 ging naar Den Haag om tegen Die Haghe D3 te spelen. Thuis werd hier 3-10 van verloren en ook
deze keer was Die Haghe sterker. Zij wisten nu te winnen met 5-1. Komende zaterdag komt Nieuwerkerk op
bezoek, de nummer 2 uit de poule.
VALTO E1 mocht naar Zoetermeer voor een wedstrijd tegen rivaal Phoenix. Helaas hebben ze niet weten te
winnen, ondanks een goed spel. Uitslag was 13-12 in het voordeel van Phoenix. De E1 blijft wel bovenin
meedraaien, met twee puntjes achterstand op koploper ODO. Dat is toevallig ook de tegenstander van de
E1 komende zaterdag.
VALTO E2 ging ook richting Zoetermeer om het daar tegen koploper Meervogels op te nemen. Lange tijd
ging het weer gelijk op. Helaas wist de E2 dit in de tweede helft niet vol te houden en verspeelde in het
laatste kwart de overwinning. Komende zaterdag een thuiswedstrijd tegen Refleks E3.
VALTO E3 kreeg ONDO op bezoek. De E3 speelde een hele goede wedstrijd. Na goed voor te komen in de
eerste helft, verspeelden ze deze voorsprong helaas in de tweede helft. Wel wisten ze er nog een gelijkspel
uit te slepen. Met 6-6 werden de punten verdeeld. Aanstaande zaterdag is de volgende tegenstander HKV/
OE E1.
VALTO E4 nam het op tegen DES. Onder leiding van invalcoach Naomi werd er een goede wedstrijd
neergezet. Helaas ging deze wel met 1 punt verschil verloren. Volgende week wat betere keuzes maken in
de aanval en dan wordt er wellicht wel gewonnen. Dat zal dan moeten gebeuren tegen Avanti, na een lekker
vrij weekend deze zaterdag.
VALTO E5 had een vrij weekend en neemt het volgende week op tegen Avanti E6.
VALTO E6 heeft zijn uiterste best gedaan tegen concurrent Pernix, maar helaas wel verloren. De
verdediging ging deze week niet zo lekker en aanvallend wilden de doelpunten maar niet vallen. Jammer,
Pernix won met 6-3. De E6 deelt hierdoor nu de koppositie met Pernix en moet volgende wedstrijd tegen
Avanti E8.
VALTO E7 kreeg Excelsior op bezoek. In de eerste helft was het een gelijkwaardige wedstrijd. Maar in de
tweede helft ging het lopen bij de E7; beter overgooien, betere keuzes in de aanval. Zo liep de E7 in het
laatste kwart uit naar een 11-2 overwinning. Meervogels E4 is de volgende tegenstander van de E7.
VALTO F1 had al snel een vijfde speler van Fortuna tegenover zich. Hierdoor bleef Fortuna telkens bij, maar
hield de F1 tegen het viertal wel het overwicht. De F1 was lekker waardoor ze tegen een sterk Fortuna wel
wisten te winnen; 10-12 in Liers voordeel. Zo blijft de F1 bovenin meedraaien. Volgende week een vrij
weekend voor de F1.
VALTO F2 had dit weekend geen wedstrijd en mag het zaterdag opnemen tegen Excelsior.
VALTO F3 nam het op tegen Excelsior en kende eigenlijk een omgekeerde wedstrijd van de F1. Hier was
het de F3 die snel een superspeler nodig had en hierdoor kon bij blijven. Even werd het nog spannend toen
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ze door beter spel konden terugkomen tot een gelijke stand. Helaas kon Excelsior daarna toch weer uitlopen
en wonnen de Delftenaren met 10-13. Die Haghe is de volgende tegenstander van de F3.

Nieuws van de Technische Commissie
De basis voor komend seizoen
Ten Donck werd vorig weekend makkelijk verslagen door Valto 1
en dit weekend stond de eerst volgende uitdaging alweer op het
programma. De Zeeuwen uit Middelburg verenigden zich weer in
ONDO 1 (M) en kwamen onze kant opgereden. Valto 1 kwam met
7-3 voor, raakte daarna teveel onder de indruk van ONDO en kon
gaan rusten met 10-13. Na een nog korte voorsprong door ONDO
kon Valto doen waar het goed in is; afronden. Met mooie aanvullen
en een gevoel van rust in de ploeg liepen ze uit naar 29-20!
Directe concurrent ZKV won van Rapid, de tegenstander van Valto
1 komend weekend. Thuis werd er met 39-15 gewonnen, hopelijk
is de ploeg in Haarlem net zo scherp!
Tempo bleek vorig weekend te sterk te zijn voor Valto 2 en won. Dit weekend stond TOP(S) op het
programma. In een wedstrijd die lange tijd gelijk opging bleek TOP een gat te kunnen slaan wat Valto niet
kon dichten. TOP(S) won met 19-24 en laat Valto zonder punten achter. Ruben kon deze wedstrijd niet
spelen, net als komende week en ook zag Valto Rick geblesseerd uitvallen met een schouderblessure.
Voorlopige advies is 6 weken rust houden en juist op het moment dat Valto 2 alle krachten moet bundelen
voor lijfsbehoud in de ROK! Hopelijk biedt de wedstrijd tegen KVS nog genoeg kansen om punten te
sprokkelen.
Valto A1 was vorige week helaas figurant in haar eigen wedstrijd, tegen Die Haghe konden zij geen vuist
maken. Dit weekend stond Avanti A1 op het programma, de buren uit Pijnacker waar Valto’er Judith
Goedendorp al een aantal maanden in het 1e speelt. Valto en Avanti staan in de poule dicht bij elkaar, Avanti
heeft 2 punten meer dan Valto. Eerder in Pijnacker wonnen de ‘Blauwen’ ook met 16-14. Lang leek Valto
terug te kunnen komen van de continue kleine achterstand die ze hadden in de wedstrijd maar het bleek nét
niet genoeg te zijn. Avanti won met 17-19 en keerde huiswaarts met 2 punten in de tas.
Technische staf komend seizoen
Zoals vele van jullie vast al gelezen hebben, hebben we de contracten van zowel Eric Geijtenbeek als Leon
Klop verlengt voor volgend seizoen. Zij zullen dus ook komend jaar aan de lijn staan bij Valto 1 en 2. Als club
zijn we hier heel blij, we hebben vertrouwen in de visie die de mannen voeren om de teams maar ook héél
Valto verder te brengen. Kijk voor meer informatie eens op: https://ckv-valto.nl/persberichten/ericgeijtenbeek-en-leon-klop-verlengen-samenwerking-met-valto/
De functie voor een nieuwe trainer/coach voor Valto A1 komend seizoen staat nog open en de eerste
kandidaten worden inmiddels aangesproken hiervoor. Heb jij tips? Stuur ze gerust in!
Extra hulp voor de jongste jeugd – extra F trainers gezocht
Vanwege de groei in de F jeugd zijn er voor de komende maanden nog een aantal extra trainers nodig! Op
de dinsdag traint de F in de Vreeloo hal en op donderdag in de Mavo hal in De Lier. Op dinsdagen trainen zij
van 17:00 tot 18:00 en op donderdagen van 17:30 tot 18:30. Op het veld zal er naar alle waarschijnlijkheid
een F4 bijkomen maar ook nu al trainen veel kinderen mee met de huidige F groep. Inmiddels is de eerste
versterking gevonden: Gerda Kester!
Vooral op de dinsdagen is er nog hulp nodig; ook ouders van spelende kinderen (zonder korfbalervaring) zijn
van harte welkom ter ondersteuning! Wie o wie kan ons nog meer helpen bij deze uitdaging?
Meld je aan bij Erik Elgersma, via tc@ckv-valto.nl of erik.elgersma@ckv-valto.nl!
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. David, Sanne, Mieke en Tim hebben daarvoor komende week hun
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tweede selectietraining. Ook de tweede selectietrainingen voor U19 zijn deze week, hiervoor zijn de (nu
geblesseerde) TessaD en Sheila uitgenodigd.
Nieuws van vorige week
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!
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
Geen geregel met teruggegeven wedstrijden in de wedstrijdsport.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Cock floot Korbis A1 - Maassluis A1. Cock meldt: “Leuke wedstrijd tussen Korbis A1 en Maassluis A1. De
eerste helft ging gelijk op met twee strijdvaardige ploegen, en een ruststand van 8-10.
De tweede helft was heel duidelijk voor Maassluis. Met mooi en strijdvaardig korfbal maakte Maassluis de
wedstrijd af en wonnen met 15 tegen 25.”
Rick en Alex gingen dit keer niet ver weg. Rick meldt: “We wedstrijd tussen KCC en DeetosSnel moest aan
het begin even loskomen. Hierna wist KCC al snel een gat te slaan, en bleef eigenlijk de hele wedstrijd aan
de goede zijde van de score.”
https://youtu.be/txAX9Vass4M

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komende week
Ik zie de volgende aanwijzingen:
15:30

Achilles A2

KZ Danaiden
A1

Cock Matthijsse

19:20

ONDO 1

ZKV 1

Jan Korteland

zondag 10 februari 2019
15:35

Movado 1

OKV 1

Thijs Dijkstra

Rick en Alex krijgen meestal in de loop van de week hun aanwijzing.
Gastheercoördinator Peter
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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
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Team(s) van de week
Foto’s van Mieke van Leeuwen van Valto 1 met E4 en F2
https://www.flickr.com/photos/135578654@N02/albums/72157678329011398
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

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 1 blijft ongeslagen door ijzersterke 2e helft.
Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
We zijn halverwege de zaalcompetitie en vandaag werden de eerste returnwedstrijden gespeeld. Voor
VALTO 2 is het nog steeds wachten op de eerste overwinning. De uitwedstrijd tegen TOP/Solarcompleet 4
werd met minimaal verschil verloren, dus was de hoop op deze wedstrijd gevestigd om voor de overwinning
te gaan. Ruben was vorige week in de verhitte wedstrijd tegen TOP (A) 2 tegen een gele kaart aangelopen
en mocht vandaag niet spelen. Om toch voldoende lengte in de ploeg te hebben is er voor gekozen om Bart
in VALTO 2 te laten starten, wat volgens de regels nog mag ondanks zijn wedstrijden in het eerste. VALTO
schoot uit de startblokken na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter van Tiggelen. Binnen 15 seconden
had Ron de openingstreffer door de korf liggen. De gelijkmaker lag helaas niet veel later door de korf en
werd er van functie gewisseld. Met twee afstandsschoten van een dame van TOP werd VALTO op een 1-3
achterstand gezet. Deze achterstand werd met een afstandsschot van Lisanne O en een door Bart gefikste
stafworp door Ron weer geëgaliseerd. Met om en om scoren hielden de ploegen elkaar de volgende tien
minuten in evenwicht tot de 6-6 tussenstand. Toen zouden we met twee treffer van Ron en Lisanne O voor
het eerst een gaatje slaan, maar deze 8-6 voorsprong kon helaas niet verder uitgebouwd worden door het
andere vak. VALTO wist vijf minuten de korf niet te vinden en dat bleek tegen TOP funest voor de verworven
voorsprong. Met nog tien minuten op de klok tot de rust kwamen de gasten weer langszij en namen direct
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het initiatief weer over. Rick blesseerde zich in een duel onder de korf. Hij probeerde het nog wel nadat hij
door Danny was opgelapt, maar moest even later toch opgeven. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek
dat zijn schouder uit de kom is geweest, waardoor we het een zestal weken zonder hem zullen moeten
stellen. Martijn nam zijn plaats in en wist ons weer op voorsprong te zetten bij 10-9, maar dit bleek achteraf
onze laatste voorsprong te zijn. Er werd in de volgende aanvallen niet gescoord, wat TOP in de gelegenheid
stelde om weer op gelijke hoogte te komen bij 10-10. Aan de hand van de scherp schietende dames wisten
de gasten tot de rust nog vijf keer de korf te vinden, waar VALTO door veel pech geen doelpunt tegenover
kon zetten. Hierdoor werden de kleedkamers opgezocht bij een 10-15 tussenstand.
In de tweede helft wisten de gasten deze voorsprong vast te houden door vooral in het begin steeds met
VALTO mee te scoren. Het verschil zou lang tussen de vier en vijf doelpunten blijven, maar de inbreng van
Romeé na tien minuten spelen leek de ommekeer in de wedstrijd te worden. Zij zorgde voor de 14-18,
waarna Ron via twee meegekregen strafworpen de wedstrijd weer open brak. In de volgende VALTO aanval
wist Bart vanachter de korf met een onderhands doelpunt de aansluiting te maken, maar in de ogen van de
leidsman kon dit doelpunt niet door de beugel. Jammer dan weer dat TOP zich hierdoor weer op scherp liet
zetten en het verschil door één van de dames weer op drie zette. Dit is geen onoverbrugbaar verschil met
nog bijna tien minuten te gaan, maar dan moet het wel een beetje mee gaan zitten. Het ontbrak VALTO 2
vandaag aan dat beetje geluk. Veel schoten draaiden weer uit de korf, waardoor TOP 4 de wedstijd
uiteindelijk rustig kon uitspelen. Het laatste fluitsignaal klonk bij 19-24, waarmee VALTO 2 wederom niet
weggespeeld wordt maar wel met lege handen staat. Het wordt dus nog een lang seizoen voor ons tweede,
waarin we, ondanks het wegvallen van Rick, toch moeten proberen niet de koppies te laten hangen. Er zijn
nog zes wedstrijden te gaan, waarin er nog genoeg mogelijkheden liggen. Te beginnen volgende week de
uitwedstrijd in Scheveningen tegen het geroutineerde KVS 3, waar we in de thuiswedstrijd ons enige punt
hebben gehaald. Publiek is hierbij natuurlijk heel hard nodig, dus kom allemaal om 16:00 uur naar de
Blinkerd in Scheveningen om het tweede team te steunen in de strijd om de broodnodige punten. We
rekenen op u.
Dan het keurkorps van Eric Geijtenbeek, wat aan een heerlijke reeks bezig is. Halverwege de competitie zijn
zij met het maximaal aantal punten koploper en al vijf punten los van de nummer 2 ZKV uit Zaandam. Vorige
week hadden zij het verplichte nummertje in Ridderkerk gespeeld tegen Ten Donck, wat nooit een wedstrijd
werd. Het aanwezige VALTO publiek heeft daar één helft kunnen genieten, maar de tweede helft was een
lange zit. Het was te hopen dat deze wedstrijd niet van invloed zou zijn op deze wedstrijd. De uitwedstrijd
tegen KV ONDO uit St. Laurens werd door ons vlaggenschip in november met 21-24 gewonnen, maar
gemakkelijk ging het toen niet. Het zou vandaag vooral in het eerste deel nog niet van een leien dak gaan
voor VALTO. Het was wel Frank die als eerste de nul van het scorebord schoot na ruim twee minuten
spelen, maar ONDO maakte binnen enkele seconden weer gelijk. Door een meegekregen strafworp
kwamen zij even later zelfs op voorsprong, maar hier had Mees een antwoord op en was het weer gelijk.
Zané en Frank zorgden hierna voor het eerste gaatje, maar de Zeeuwse gasten wisten de aansluiting te
behouden door de 4-3 binnen te schieten. In de volgende fase zou VALTO met drie treffers van Thom en
Naomi (2x) een 7-3 tussenstand op het bord zetten. VALTO 1 leek door deze verworven voorsprong te
verslappen, waar de gasten dankbaar gebruik van maakte. De achterstand hadden zij in enkele minuten
weer weggewerkt bij 7-7, waarna het even stuivertje wisselen was tussen de ploegen. Bij 8-9 wist ONDO
weer de voorsprong te pakken, maar Zané stak daar weer een stokje voor. Toch zou het initiatief bij de
gasten blijven en wisten zij het eerste gaatje van twee te slaan bij 9-11. Frank zorgde drie minuten voor rust
weer voor de aansluiting uit een door Naomi meegekregen strafworp. VALTO kon het echter niet
dichthouden tot de rust, waardoor KV ONDO de ruststand op 10-13 zette.
VALTO moest in het tweede bedrijf duidelijk uit een ander vaatje gaan tappen, wilde zij niet tegen hun eerste
punten verlies oplopen. Eric had zijn ploeg blijkbaar goed toegesproken, want VALTO kwam scherp uit de
kleedkamer. Het eerste doelpunt was voor Thom die weer binnen de eerste minuut wist te scoren. ONDO
diende die nog van repliek en hield de voorsprong bijna vijf minuten in de tweede helft vast. Bij de 14-15 van
Frank begon de Zeeuwse ploeg te wankelen en bezweek even later onder de Lierse druk bij de gelijkmaker
van wederom Frank, die vandaag weer on fire was. Mees zette ons in de vijfde minuut weer op voorsprong,
waarna VALTO met nog drie doelpunten de wedstrijd weer naar zich toe trok. Het verschil zou op vier
doelpunten blijven tot na tien minuten de 21-17 tussenstand bereikt was. Romeé kwam binnen de lijnen op
de plaats van Nikki. VALTO had nu duidelijk het “lek” boven en nam met vier treffers op rij de wedstrijd stevig
in handen. KV ONDO werd in deze fase overlopen door VALTO en was onmachtig tegen het ontketende
VALTO. Zij grossierden in plaats fouten en speelden alleen maar één schots aanvallen. VALTO verdween in
de tussen tijd aan de horizon voor ONDO en stond tien minuten voor tijd al op een 26-17 voorsprong. De
Zeeuwen hebben echter niet voor niets in hun provincie wapen “ik worstel en kom boven” staan, dus zette zij
nog een keer aan voor een inhaalslag. Twee doelpunten op rij brachten hen wat dichterbij bij 26-19, maar
ook Frank ging gewoon door met scoren. Bart mocht ook nog wat minuten maken in het keurkorps op de
plaats van Thom en deed ook een duit in het zakje door het verschil bij 29-19 op tien te zetten. Dit bleek ook
gelijk de laatste Lierse treffer te zijn en zette de gasten de eindstand op het scorebord. Na de 29-20 van
onder de korf van een Zeeuwse dame werd er de laatste twee minuten van de wedstrijd niet meer gescoord
door beide ploegen en floot scheidsrechter Gorter voor het einde van de wedstrijd. Door een sterke tweede
helft die met 19-7 door VALTO werd gewonnen is ook deze wedstrijd uiteindelijk ruim gewonnen. In de
wandelgangen gaan er al steeds meer stemmen op om de champagne alvast in te slaan, maar de competitie
is echter nog lang. Er kan nog van alles gebeuren, waardoor er zomaar een kink in de kabel kan komen. We
zullen het dus per wedstrijd blijven bekijken en dan wel zien waar het schip strand. De bal blijft rond en kan
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ook de andere kant op gaan rollen. Volgende week speelt VALTO 1 een uitwedstrijd in Haarlem tegen Rapid
1, wat vandaag met 29-17 het onderspit delfde in de wedstrijd tegen ZKV. Zij staan op de zevende plaats in
de competitie en zullen er alles aan willen doen om een plaatsje te stijgen in de lijst. Thuis werd de wedstrijd
een ruime overwinning voor ons vlaggenschip, maar ik ben de wedstrijden tegen RWA van vorig seizoen nog
niet vergeten. Toen werd de thuiswedstrijd ook met grote overmacht gewonnen, maar gaf VALTO in de
uitwedstrijd niet thuis. Eric zal er voor moeten zorgen dat de spelers op scherp staan en er voor moeten
zorgen dat er van onderschatting geen sprake is. Uw support is hierbij natuurlijk ook weer welkom, dus we
zien u graag rond 19:30 uur op de tribunes in het Midden Kennemer sportcentrum aan de IJsbaanlaan 4a in
Haarlem.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Valto B2

Afgelopen zaterdag hadden we een wedstrijd tegen Ondo B2. Het begon al erg spannend, we waren aan
elkaar gewaagt. Wij zakte een beetje in en daar maakte de tegenstander gebruik van. In de rust stonden we
nog met 1 punt achter. Na de pauze begonnen we erg goed en uiteindelijk stonden we 6-8 voor. Helaas was
dat van korte duur en scoorde de tegenstander al snel waardoor we weer gelijk stonden 8-8. De scheids zei
nog 1 minuut en we stonden 9-9… De verdediging ging heel goed tot dat 1 meisje van de tegenstander
schoot.. Het was raak 10-9 voor Ondo. We hadden nog 1 aanval maar helaas zat het er niet meer in..

Valto D2- OZC D1

De twee teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd! En de score liep gelijk op.
Er werd fel gespeeld en goed verdedigd. We misten Sanne, die ziek was en hadden 1 wissel uit een ander
team. Maar zij heeft niet hoeven spelen.
Een leuke spannende wedstrijd die resulteerde in een einduitslag van 5-4 voor ons Lierse team!

Achilles D3 – Valto D4

Zaterdag gingen we bij Achilles op bezoek.
Dat is Nikki’s oude club.
We wilden erg graag winnen, maar dat is helaas niet gelukt.
We hebben met 5-4 verloren…
Dat vond ik echt niet leuk.
Ik hoop dat we volgende week weer gaan winnen!
Kevin bedankt voor het invallen!
Groetjes Milan

Valto D5

We moesten tegen Die Haghe D3. Het was een spannende wedstrijd. Die Haghe scoorde als eerste en
daarna scoorde wij. We speelden een goede eerste helft. We gingen met 1-1 de rust in. Na de rust
begonnen we ook heel goed maar helaas scoorde Die Haghe 2-1. Daarna ging het steeds minder goed. Die
Haghe scoorde daarna nog 3x en was de eindstand 5-1. Helaas hebben we verloren. groetjes Michelle

Phoenix E1-Valto E1

Zaterdag had Valto E1 een uitwedstrijd in Zoetermeer tegen Phoenix.
De wedstrijd ging goed van start en we gingen als een kanon. De eerste 10 minuten konden we de stand
zelfs krijgen op 1-7 voorsprong.
Na de korte rust had Phoenix het team wat aangepast. Hierdoor kwamen wij tegenover 3 heren en een
dame te staan. Deze heren gingen sterk van start en phoenix kon de stand hierdoor wat naar hun toe
trekken. Met de rust stonden wij hierdoor nog net voor. De stand was 8-9.
In de rust kregen wij nog goede aanwijzingen van Bas en Vera. En dus de tweede helft ging van start.
De fluit ging en Phoenix gooide binnen 10 seconde de bal in de korf. Ze juigde,.... Maar hey dat was in hun
eigen korf. Dus 8-10. Maar wat was dat nou de scheidsrechter keurt hem toch af, omdat de coach van
phoenix vond dat ze niet goed stonden. Heel vreemd maar het punt werd niet geteld. Nou helaas. Maar de
wedstrijd gaat opnieuw van start. Wij konden nog voor blijven tot 9-10 maar toen kwam Phoenix er toch
overheen. En ze bleven scoren tot zelfs 13-10. Daarna konden wij er nog 2 maken. Dus 13-12. Gelukkig kon
phoenix de laatste 10 minuten er geen bal meer in krijgen. Maar ook wij konden ze niet meer scoren in die
laatste periode. Dus helaas 13-12 verloren. Maar het was ook wel een hele vreemde wedstrijd.
Nou ja, helaas. Maar nu weten we in ieder geval zeker dat wij heel goed moeten gaan korfballen als wij nog
kampioen willen worden.
Groetjes Elise.

Valto E2

Zaterdag 2 februari gingen we naar Zoetermeer. Mike was er niet bij maar gelukkig wilde Elise van de E1
met ons mee!
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Daar gingen we tegen de koploper van de poule, de Meervogels E2. 12 januari hadden we thuis al
gestreden en werd het 6-10 voor de meervogels, dat wilde we deze keer voorkomen!
De 1e 10 minuten gingen goed zagen we de bal aan beide kanten er regelmatig ingaan. Na 10 minuten
stond het 3-4 voor Valto.
De 10 minuten erna wisten we uit te lopen tot 4-6!
De 3e 10 minuten hadden we snel nog een keer gescoord en stonden we met 4-7 voor!!! Dit zag er goed uit!
Maar opeens wisten de Meervogels het korf te vinden en stonden we op 6-7.
De laatste 10 minuten waren begonnen. Het was onrustig op het veld en de meervogels profiteerde een
aantal maal en stond het ineens 8-7! Het lukte helaas niet meer om te scoren en zo eindigde de wedstrijd.
Er had meer ingezeten maar helaas wilde het niet lukken. In ieder geval hebben we het hun flink lastig
gemaakt en zeker een verbetering in vergelijking tot de thuiswedstrijd van vorige maand!
Volgende week een thuiswedstrijd tegen Refleks, we gaan ervoor!!!
Elise heel erg bedankt voor het meespelen!
Groetjes Marjan en Stacey

Valto E4

Afgelopen zaterdag speelde de E4 een thuiswedstrijd tegen DES waartegen we vorige keer met 1 punt
verschil verloren. Het team was helemaal compleet en werd versterkt door Sophie uit de E7. Omdat onze
vaste coaches niet konden, werden de meiden gecoacht door Naomi Grootscholten! Dat was natuurlijk ook
leuk voor een keertje.
Toen de wedstrijd begon werd al snel duidelijk dat DES en ons team erg aan elkaar waren gewaagd.
Verdedigend begonnen we wat minder, maar de E4 raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Na een 2-0
voorsprong, maakte DES helaas een tegendoelpunt, waarna het 3-2 werd voor Valto en we de rust in gingen
met een stand van 3-3.
Na de rust lieten de meiden mooie doorlopen zien. Er werd ver gegooid en vaak goed gevangen en heel
hard gerend! De stand ging ongeveer gelijk op. Het was een bloedstollend spannende wedstrijd met een
enthousiast publiek op de tribune. Helaas herhaalde de geschiedenis zich en verloren we wederom met een
punt verschil van DES. De eindstand werd 8-9. Jammer meiden, maar jullie hebben keihard gewerkt!
Naomi en Sophie, bedankt voor jullie inzet!!
Veerle en Suzanne

Valto F3 - Excelsior F4

Op deze mooie zaterdagmorgen speelt Valto tegen Excelsior. Valto heeft er veel zin in en vol goede moed
starten we de wedstrijd
In de pauze staat het 7-6 voor Valto
Dat is onwijs goed wat in het eerste stukje stonden ze 0-4 achter
De eindstand is geworden 10-13 voor Excelsior. Valto heeft verloren maar super goed gespeeld!!!
Vriendelijke groet Monique.

VALTO gaat op 13 april met maar liefst 100 personen naar de
korfbalfinale in de Ziggo Dome!

Dan vinden de jaarlijkse zaalfinales plaats, voor de juniorenfinale en de grote finale. Beide om de titel
Nederlands Kampioen 2019. Dit jaar zijn er weer twee wedstrijden en een jeugdtoernooi + de
kampioenenparade vooraf.
Extra bijzonder dit jaar, dus je moet er bij zijn:
11:30 uur: Vertrek uit De Lier (tijd is nog onder voorbehoud) - als je het ticket mét de bus er bij koopt, anders
eigen vervoer
12:30 uur: Kampioenenparade
13:30 uur: Juniorenfinale
16:00 uur: Korfbal League finale
19:00 uur: Retour in De Lier
Als je met je team kampioen bent geworden, geef je dan op voor de kampioenenparade. Je wordt voor een
groot publiek op het bordes van Ziggo Dome gehuldigd!
De kaarten zijn dit jaar € 17,50 per kaart (we hebben de kaarten, inclusief bestelkosten, gelijkgetrokken voor
allemaal, we zitten ook allemaal in één vak)!
Wil jij ook mee bij dit mooiste korfbal evenement van het jaar? Bestel je kaarten dan NU, hier in de VALTO
webshop. Alleen Valto-leden of ouders kunnen deze kaarten bestellen! Zijn zijn te koop in de
webshop: https://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-ticket/.
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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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