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Time-out 
Inmiddels niet meer weg te denken uit de wedstrijden van Valto A1, 2 en 1. De time-out. Even een minuutje 
de koppen bij elkaar. Even op adem komen. Even scherp worden of scherp blijven. Het kan een positief 
effect hebben. De omslag van niet lekker lopen, naar wel lekker lopen. Afgelopen zaterdag mocht het bij de 
A1 niet baten, maar bij Valto 2 en 1 ging het lekker. Vier punten in de spreekwoordelijke tas, dat is even 
geleden. 
 
Of we hem nu nodig hebben of niet, alle teams krijgen een time-out. Voor de meeste teams begint deze 
komend weekend al en duurt hij twee weken. Valto 6, C4 en D4 mogen nog wel even aan de bak zaterdag, 
maar het weekend daarna zijn ook zij vrij van competitie. Het kan zijn dat je een warm oord opzoekt, juist de 
sneeuw in gaat of je onderdompelt in het carnavalsfeest. Wat je ook gaat doen, zorgt dat je het leuk hebt, 
doe voorzichtig en rust een beetje uit. Zo kun je er weer fris tegenaan op 9 maart. 
 
Na deze time-out, kan iedereen weer door. Misschien wel op weg naar een kampioenschap, of weg van die 
vervelende laatste plaats, of nu wel eens meer dan een bepaald aantal doelpunten scoren. Het is altijd goed 
om doelen te stellen, welke deze ook zijn. Het geeft richting aan waar je naar toe gaat en je kunt bedenken 
hoe je er gaat komen. Mocht je kampioen worden of op het veld al zijn geworden, dan kun je je met je team 
opgeven voor de kampioenenparade op het bordes van de Ziggo Dome. Hoe gaaf is dat, voor een vol plein 
met toeschouwers staan die de Korfbal Leaguefinale komen kijken. Daarna mogen jullie dan natuurlijk ook 
naar binnen om de juniorenfinale en de grote finale van het Nederlands Kampioenschap te bekijken. Tickets 
zijn te koop in de webshop en uiteraard ook weer in combinatie met de bus. 
 
Over kampioenen gesproken, voor Valto 1 is het nog niet zover. Hoewel sommigen al denken dat we er zijn, 
moeten er echt nog wel een paar wedstrijden gewonnen worden, zoals uit tegen ZKV na de time-out en 
daarna thuis tegen Excelsior. Als we winnen bij ZKV, dan heb ik via een rekenwonder begrepen dat we 
kampioen kunnen worden, als we die week er na winnen, of gelijk spelen, of verliezen met maximaal 11 
verschil, of verliezen met 12 verschil en Excelsior er niet meer scoort dan 28. Ik heb het niet nagerekend, 
maar het zal kloppen. Mocht dat zover zijn, dan verwachten we natuurlijk iedereen die kan komen op en om 
de tribunes in de Vreeloohal. 
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Waar we zeker op kunnen rekenen is de deelname van Rick als scheidsrechter tijdens het WK van onder 19 
in Leeuwarden dit jaar. Een mooie erkenning voor hem en een leuke reden om eens naar Friesland te rijden 
om daar te gaan kijken. Het WK wordt gespeeld van 19 tot en met 21 april.  
 
Tenslotte, ik zeg het vaker, zijn er veel activiteiten de komende maanden. Zorg dat je weet wanneer ze zijn 
en of je mee wilt doen of niet. Zo had je je tot en met zondag op kunnen geven voor het trainingsweekend. 
Mocht je toch nog een dagje of nachtje willen komen, neem dan even contact op met Arco. Wellicht kan er 
iets geregeld worden. Wil je nog mee op het Melior Jeugdweekend? Er zijn nog twee plekjes vrij voor een  
super gaaf weekend in mei. En wil je iets goeds doen voor de club, help dan mee tijdens de AdFysio Giga 
Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi, het WK 2-tegen-2 en/of als kers op de taart het NK 
veldkorfbal op 22 juni aanstaande! Een inschrijfformulier voor vrijwilligers is te vinden op https://ckv-
valto.nl/nk-veldkorfbal/. 
 
Alvast een hele fijne time-out gewenst! 
 
Namens het bestuur,Jan Jaap Elenbaas 

Zaterdag 23 februari 2019 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 
19:30 ONDO (G) 4 - Valto 6 David Overdulve 
17:30 ONDO (G) C3 - Valto C4  
10:00 KVS/Maritiem D2 - Valto D4  
 

Opstellingen 23 februari 2019 
 

Valto 6, uit om 19.30 uur, vertrek 18.30 uur 
Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon 

 
Overige teams zijn vrij.  

 

Uitslagen 16 februari 2019 
WEDSTRIJD UITSLAG 
Valto 1 - Tilburg 1 26 - 16 
Valto 2 - SDO/BlijWerkt 2 21 - 19 
Valto 3 - PKC/SWKGroep 5 12 - 18 
DES (D) 5 - Valto 4 23 - 12 
Paal Centraal 3 - Valto 5 13 - 21 
Meervogels/Física 5 - Valto 9 16 - 15 
Valto A1 - Fortuna/Delta Logistiek A2 17 - 18 
VEO A2 - Valto A2 14 - 23 
Valto A3 - KVS/Maritiem A3 15 - 11 
HKV/Ons Eibernest B1 - Valto B1 15 - 10 
Phoenix B1 - Valto B2 7 - 14 
Valto B3 - DES (D) B2 6 - 14 
ONDO (G) C1 - Valto C1 7 - 12 
Nikantes C1 - Valto C2 7 - 9 
Valto C3 - Fortuna/Delta Logistiek C3 13 - 3 
Valto C4 - Avanti/Flexcom C6 3 - 4 
KVS/Maritiem D1 - Valto D1 10 - 6 
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Dijkvogels D1 - Valto D2 7 - 5 
Valto D3 - ONDO (G) D5 6 - 5 
Valto D4 - KVS/Maritiem D2 3 - 4 
Valto D5 - ONDO (G) D6 2 - 7 
Valto E1 - Avanti/Flexcom E1 12 - 17 (6 - 3) 
Valto E4 - Avanti/Flexcom E5 4 - 6 (1 - 6) 
Valto E5 - Avanti/Flexcom E6 5 - 5 
ONDO (G) E11 - Valto E6 1 - 1 (3 - 6) 
Excelsior (D) E7 - Valto E7 9 - 16 (5 - 4) 
Valto F1 - KCR F1 21 - 1 (4 - 5) 
Nieuwerkerk F3 - Valto F2 9 - 5 (2 - 2) 
Dijkvogels F2 - Valto F3 11 - 5 (3 - 3) 
 

Wedstrijdverslagen TC 
 
Senioren 
VALTO 3 speelde thuis tegen PKC 5. Uit werd hier kansloos van verloren, 30-14. Dit keer had het derde een 
heel andere ploeg voor zich en kon het lang aan de goede kant van de score blijven. Vlak voor rust wist PKC 
nog even vier doelpunten op rij te maken, waardoor het derde toch met een achterstand de rust in ging. In 
de tweede helft gaf de ervaring van PKC de doorslag en werd er met 12-18 verloren. Zaterdag 9 maart 
speelt het derde uit tegen DES 3. Thuis werd hier met 14-18 van verloren. 
VALTO 4 speelde uit tegen DES 5. Thuis werd er met 14-19 verloren. De eerste helft kon het vierde nog 
aardig bijblijven, maar het verschil liep in de tweede helft langzaam op, mede doordat VALTO zelf te veel 
moeite had met het afronden van de kansen. Einduitslag: 23-12. Zaterdag 9 maart speelt het vierde thuis 
tegen Excelsior 5. Uit werd het gelijk: 19-19. Dit keer zal er gewonnen moeten worden om zo boven de 
degradatiestreep uit te komen. 
VALTO 5 speelde uit tegen Paal Centraal 3. Thuis werd hier met 15-11 gewonnen. Gezien de stand moest 
het ook nu weer mogelijk zijn om de punten binnen te halen, aangezien Paal Centraal onderaan staat met 
maar twee punten. Het werd dan ook een makkelijke avond voor het vijfde, want het werd 13-21. Zaterdag 9 
maart speelt het vijfde thuis tegen KVS 7. Uit werd er met 20-21 gewonnen. 
VALTO 6 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag uit tegen ONDO 4. Thuis werd er met 10-11 verloren. 
VALTO 7 was vrij, zij spelen zaterdag 16 maart pas weer, thuis tegen Avanti 10. Uit werd het een mager 
gelijkspel, 6-6. 
VALTO 8 was vrij. Zaterdag 9 maart spelen zij thuis tegen IJsselvogels 5. Uit werd hier met 14-9 van 
verloren. 
VALTO 9 speelde uit tegen Meervogels 5. Thuis werd hier met 8-15 van verloren. Dit keer wist het negende 
lekker mee te scoren, maar was het net niet voldoende om een resultaat te behalen, omdat Meervogels er 
toch net één meer wist te scoren: 16-15. Zaterdag 9 maart speelt het negende thuis tegen KCC 7. Uit werd 
er met 11-8 verloren van deze ploeg. 
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen Fortuna A2. Uit werd er knap gewonnen: 19-21. Ook dit keer gaf de A1 weer 
goed partij en wist het zelfs de hele eerste helft op voorsprong te staan, ruststand: 9-5. In de tweede helft 
kwam Fortuna langzaam steeds meer in de wedstrijd en zat het VALTO net even niet mee. In de slotfase 
vielen de doelpunten om en om en bleef het spannend. Helaas ging Fortuna er uiteindelijk met de winst 
vandoor: 17-18. Zaterdag 9 maart speelt de A1 uit tegen Tempo A2. Tempo heeft nog geen punten gehaald 
en voor VALTO is het zaak om dat zo te houden, om nog kans te maken op handhaving. 
VALTO A2 speelde uit tegen VEO A2. Thuis werd er met 26-6 gewonnen van deze ploeg, die nog puntloos 
onderaan staat. Ook dit keer had de A2 weinig moeite met VEO, al was het verschil wel wat kleiner. 
Einduitslag: 14-23. Zaterdag 9 maart speelt de A2 thuis tegen ALO A1, één van de koplopers. Uit werd er 
met 23-15 verloren. 
VALTO A3 speelde thuis tegen KVS A3. Uit werd er met 11-19 gewonnen. Dit keer ging de wedstrijd lange 
tijd gelijk op, en bleef KVS elke keer aanhaken. Toch wist de A3 met een eindsprint de overwinning binnen 
te halen: 15-11. Zaterdag 9 maart speelt de A3 uit tegen HKV/OE A2. Thuis werd er met 16-9 gewonnen. 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen HKV/OE B1. Thuis werd er, na een gelijk opgaande wedstrijd, met 13-11 
gewonnen. Na vorige week verloren te hebben van ONDO B1 rest er voor de B1 niets meer dan een tweede 
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plek, maar dan moest er wel gewonnen worden van HKV/OE. En dat bleek een te lastige opgave, want er 
werd met 15-0 verloren. Hiermee staat de B1 nu op de derde plek, één punt achter HKV/OE. Zaterdag 9 
maart speelt de B1 thuis tegen Achilles B1. Uit werd hier met 9-12 van gewonnen. 
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B1. Een ploeg waar dit seizoen al drie keer eerder tegen gespeeld 
werd en alle keren was de B2 de winnende ploeg. Ook dit keer was het VALTO die de winst overtuigend 
naar zich toe trok: 7-14.  
Zaterdag 9 maart speelt de B2 thuis tegen koploper Twist B1. Uit werd hier met 15-9 van verloren. 
VALTO B3 speelde thuis tegen DES B2. Uit werd er gelijk gespeeld, 8-8, maar gezien de stand doet DES 
het een stuk beter dan VALTO. Dit keer had de B3 het dan ook een stuk lastiger met de tegenstander en 
lukte het niet om er een punt aan over te houden. Einduitslag: 6-14. Zaterdag 9 maart speelt de B3 uit tegen 
ALO B2. Thuis werd er met 3-13 verloren. Mocht het dit keer wel lukken om te winnen, kan de B3 ALO 
voorbij in de stand, want ALO heeft maar één puntje meer dan VALTO.  
 
Valto C1 ging naar 's-Gravenzande voor punten en haalde daar ook twee heel belangrijke punten voor 
handhaving in de hoofdklasse. Uit werd er nog dik verloren van ONDO maar dat waren ook wel de enige 
twee punten die ONDO wist te behalen deze competitie. Valto kwam deze wedstrijd ruim voor maar liet 
ONDO weer gevaarlijk dichtbij komen. Gelukkig werd er door Valto de schouders eronder gezet en werd er 
met 7-12 gewonnen. Theoretisch gezien kunnen Oranje Wit en ONDO nog voorbij Valto komen maar gezien 
het programma dat beide nog krijgen, lijkt dat toch wel onwaarschijnlijk. Zaterdag 9 maart mogen jullie weer 
aan de bak tegen Fortuna C1, de ongeslagen koploper in de poule. 
Valto C2 vertrok naar Rotterdam Hoogvliet voor en wedstrijd tegen Nikantes C1. Zij staan een-na-laatste in 
de poule dus deze wedstrijd zou een makkie moeten zijn. Gezien de uitslag was dat het niet. Er werd slechts 
met 2 doelpunten verschil gewonnen: 7-9. Genoeg voor de volle punten dus kan er weer vooruit gekeken 
worden naar zaterdag 9 maart, dan staat Die Haghe C2 op de kalender. Thuis werd hier met 9-1 van 
gewonnen. 
Valto C3 speelde de vorige keer nog een spannende en gelijkopgaande wedstrijd tegen Fortuna C3, nu was 
het een eenvoudige wedstrijd voor Valto om binnen te halen. De uitslag van 13-3 zegt hier genoeg. Zaterdag 
9 maart spelen jullie tegen DES C2. Zij wisten deze competitie pas 1 punt te halen. 
Valto C4 kreeg Avanti C6 op bezoek. Al snel stond het 2-0 achter maar met rust was dit weer gelijk 
getrokken tot 2-2. Tot het einde van de wedstrijd bleef het spannend waarbij Avanti in de laatste minuut toch 
de winst pakte door de 3-4 te maken. Jullie mogen komende zaterdag nog een wedstrijd spelen, uit tegen 
ONDO C3, de ongeslagen koploper. Uit werd hier 7-9 van verloren. 
 
Valto D1 ging naar Scheveningen om daar tegen KVS D1 te spelen. Thuis werd hier nog met 12-7 van 
gewonnen, uit wilde het niet lukken. Bij KVS lukte alles net iets beter waardoor er met 10-6 werd verloren. 
De D1 heeft even de tijd om hierover na te denken want jullie spelen 16 maart pas weer een wedstrijd. 
Valto D2 liet niet zien wat ze kunnen tegen Dijkvogels D1. Thuis werd hier met grote cijfers van gewonnen 
maar deze keer ging er weinig goed. Er werd veel balverlies geleden en Valto stopte te weinig energie in de 
wedstrijd. Op inzet wist Dijkvogels de wedstrijd naar zich toe te trekken en zo met 7-5 te winnen. Op 
zaterdag 9 maart spelen jullie tegen Fortuna D3 die 1 plekje onder jullie staan in de poule. Thuis werd hier 
ruim (16-9) van gewonnen. Maar zoals afgelopen zaterdag liet zien, zegt dat niet alles.  
Valto D3 speelde een spannende en gelijkopgaande wedstrijd tegen ONDO D5. Na drie keer erg ruime 
winst voor onze D3 vonden de spelers het fijn om nu weer een keer echt strijd te moeten leveren voor de 
punten. En die strijd werd beloond want er werd met 6-5 gewonnen. Zaterdag 9 maart spelen jullie tegen 
Dijkvogels D2. Thuis werd hier nipt van verloren en dat waren de enige verliespunten tot nu toe voor de D3. 
Als jullie deze wedstrijd winnen, heeft Dijkvogels ook twee verliespunten en houden jullie kans op het 
kampioenschap. 
Valto D4 speelde tegen mede-koploper KVS D2. Dat beide ploegen bovenin meedraaien, bleek wel uit het 
verloop van de wedstrijd. Met rust stond het nog gelijk en uiteindelijk verloor Valto met 1 doelpunt verschil: 3-
4. A.s. zaterdag staat direct de return op het programma. Kijken of daar de punten wel binnen gehaald 
kunnen worden! 
Valto D5 kwam nog wel op voorsprong tegen ONDO D6 maar dat was helaas alleen bij 1-0. ONDO was de 
sterkere ploeg en wist dat om te zetten in doelpunten. Er werd met 2-7 verloren. De D5 is nu even een paar 
weken vrij om pas 16 maart weer in actie te komen.  
 
VALTO E1 kreeg Avanti op bezoek, maar helaas voor de E1 ging deze wedstrijd verloren. De E1 stond 
lange tijd voor, maar na twee kwarten was de E1 het even helemaal kwijt, waarvan Avanti profiteerde en er 
met de punten vandoor ging. Op 9 maart heeft de E1 weer een wedstrijd, dan bij Korbis. 
VALTO E2 had een vrij weekend, ook zij zijn 9 maart pas weer aan de beurt met een thuiswedstrijd tegen 
Achilles. 
VALTO E3 had ook een vrij weekend. De volgende wedstrijd is 9 maart tegen en bij KVS. 
VALTO E4 moest het opnemen tegen Avanti. De vorige wedstrijd tegen deze tegenstander werd met 25-3 
verloren, dus de verwachtingen waren vooraf niet al te hoog, maar Rianca en Ilse hadden met de meiden 
bepaalde doelen gesteld. Die werden ruimschoots gehaald; door geconcentreerd verdedigen en goed rustig 
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rondspelen in de aanval, scoorden ze zelf meer dan de vorige keer, maar kregen ze er vooral veel minder 
tegen: 4-6 eindresultaat. Ook voor de E4 een paar weken geen wedstrijd en dan tegen Phoenix. 
VALTO E5 begon de wedstrijd tegen Avanti erg goed en nam een mooie voorsprong. Helaas zwakte ze 
daarna verdedigend een beetje af en gingen de kansen er niet meer in. Hierdoor kon Avanti terugkomen tot 
een gelijkspel: 5-5. Na de vakantie is Excelsior de volgende tegenstander. 
VALTO E6 mocht naar ’s-Gravenzande voor een wedstrijd tegen ONDO. Een wedstrijd met erg weinig 
doelpunten aan beide kanten. Wel kansen, geen doelpunten; uiteindelijk een 1-1 uitslag. Op 16 maart heeft 
de E6 pas de volgende wedstrijd tegen Die Haghe. 
VALTO E7 won ook deze week zijn wedstrijd uit bij Excelsior. De E7 scoorde er op los en wist het aantal 
tegentreffers met goed verdedigen te beperken. De uitslag werd zo 9-16 in Liers voordeel. Op 9 maart staat 
een bezoek aan koploper ONDO op het programma voor de E7.  
VALTO F1 had een slap begin, met veel plaatsfouten en veel te gehaast spel. Uiteindelijk kreeg de F1 wel 
een voorsprong en met rust stond het toch 7-0. Na rust ging het pas echt goed lopen en werd er ondanks 
een superspeler bij KCR telkens een vrije speler gevonden. Zo werd er dik gewonnen met 21-1. Na twee 
weken rust is WION de volgende tegenstander.  
VALTO F2 speelde uit tegen Nieuwerkerk. Zij begonnen helaas niet heel scherp waardoor Nieuwerkerk snel 
een voorsprong kwam. Met de superspeler erbij ging het, zeker na rust, wel een stuk beter en begon de F2 
mee te  scoren. Helaas werd er uiteindelijk wel verloren met 9-5. Op 9 maart mag de F2 het opnemen tegen 
Excelsior F1. 
VALTO F3 mocht het erg vroeg opnemen tegen Dijkvogels. Vandaar dat sommigen nog een beetje stonden 
te dromen in het veld. Al snel mocht de F3 met een superspeler gaan spelen. Na de rust werd de F3 wakker 
en konden ze zichzelf herpakken en werd de tweede helft ‘gewonnen’. Helaas ging de wedstrijd wel verloren 
met 10-5. Ook de F3 heeft een aantal weken vrij, 16 maart is Die Haghe de volgende tegenstander. 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
De basis voor komend seizoen 
Een sterk Rapid maakte het Valto vorig weekend knap lastig maar 
uiteindelijk won Valto 1 met 25-35 en vertrok het met de punten uit 
Haarlem. Dit weekend kwam Tilburg op bezoek en de Brabanders 
hebben vorig jaar het Valto knap lastig van gemaakt. Een 
overwinning was niet zomaar een zekerheid. Tilburg kwam nog 
knap voor op 3-4 en de gehele eerste helft ging het eigenlijk gelijk 
op, ruststand: 13-12. Tilburg was veel met Valto en de scheidsrechter bezig en minder met zichzelf en 
daardoor kreeg Valto meer kansen in de tweede helft om in hun eigen spel te komen. Door kalmte te 
bewaren lukte het ook deze wedstrijd weer om uit te lopen in de 2e helft en stoomde het door naar een 26-16 
overwinning.  
Valto 2 kon de stunt tegen KVS niet herhalen van eerder in het seizoen en dus werd er verloren. Dit 
weekend stond SDO/Blijwerkt 2 op het programma, de nummer 7 van de poule. Valto 2 kwam deze wedstrijd 
meer op stoom, hield zich staande en dat uitte zich ook eindelijk in de welverdiende wedstrijdpunten. Tegen 
de gasten uit Kamerik pakte Valto 2 haar eerste twee wedstrijdpunten van het zaalseizoen door met 21-19 te 
winnen.  
KVS was vorig weekend een maatje te groot voor de Valto’ers uit de A1 en dit weekend stond Fortuna/Delta 
Logistiek A2 op het programma. Fortuna doet het goed in deze poule en draait in de top mee maar toch 
werd er vorige wedstrijd van verloren van de bezoekers uit De Lier. Dit weekend waren de rollen 
omgedraaid, de Delftenaren kwamen op bezoek in De Lier en jammer maar helaas.. er werd nét aan 
verloren. Fortuna bleef 1 doelpunt voor Valto, won met 17-18 en mocht met twee punten naar huis. In de 
poule van de A1 zal het tussen PKC A2 en Valto A1 gaan om degradatie te voorkomen. Blijven allebei de 
ploegen gelijk in punten zoals zij nu staan dan zal op 23 maart in Papendrecht waarschijnlijk de beslissing 
vallen als beide ploegen elkaar tegenkomen.  
 
Zowel Valto 1, 2 als A1 is vrij tot 9 maart.  
 
Nieuws van vorige week 
 
Valto bij het RTC  
Twee weken terug is bekend gemaakt dat Romeo Kortekaas geselecteerd is voor RTC West U17. Helaas 
zijn Koert, Elise en Romy niet geselecteerd voor hetzelfde team. 
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Ook de uitslagen van de RTC West selectietrainingen van U15 en U19 zijn bekend gemaakt. Bij U15 zijn 
David, Sanne, Mieke en Tim helaas niet geselecteerd. Bij RTC U19 heeft Tessa deelgenomen en heeft 
Sheila wegens haar blessure niet deelgenomen. Tessa heeft hard gestreden maar zij is helaas niet 
geselecteerd voor het RTC West U19.  
 
Wellicht niet het gewenste resultaat voor sommigen van jullie maar we zijn super blij dat jullie deze ervaring 
inmiddels hebben! Het laat het harde werk van veel jeugdspelers en trainers zien, goed gedaan!  
 
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/eric-
geijtenbeek-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!  
 
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 
Op Valto 3 was de scheidsrechter verhinderd. Gelukkig was Max bereid dit te fluiten 
en nam Pierre de wedstrijd Valto B3 van Max voor zijn rekening.  
 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
 
Jan floot de wedstrijd RWA – Tjoba. Jan meldt: “Heerlijk een degradatiewedstrijd met alles er op en aan. 
Deze werd gewonnen door RWA met 22-20. En een zeer goede beoordeling van de beoordelaar en speler. 
 
Cock floot Paal Centraal 1 in Delft. Cock meldt: “Zaterdagavond heb ik in de Fortunahal de wedstrijd Paal 
Centraal 1 tegen Seolto 1 gefloten. Een spectaculaire wedstrijd tussen twee ploegen die beide duidelijk voor 
de overwinning aan het korfballen waren. 
In de eerste helft had Paal Centraal het iets betere spel en waren zuiver met hun schot. Met de stand 13 
tegen 12 gingen zij de rust in.  
De tweede helft was het Seolto die het wedstrijdbeeld bepaalde. In een rap tempo stond Seolto twee punten 
op voorsprong en dit bleef zo tot de laatste 10 minuten. Toen kwam Paal Centraal op gelijke hoogte. 
Kwamen 1 punt voor en kort daarna stond het weer gelijk. Daarna stond Seolto weer 1 punt voor. Na een 
wissel bij Paal Centraal kwamen zij weer gelijk. Snel daarna stond Paal Centraal weer 1 punt voor. 
In de laatste twee minuten werd de eindstand bepaald door Seolto. 21 tegen 21. 
Het was een spannende en intensieve wedstrijd, sportief en vol positieve vechtlust van twee ploegen die niet 
voor elkaar wilde onder doen. Bedankt dat ik deze fantastische wedstrijd mocht fluiten... 
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Rick en Alex gingen naar Wormer. Rick meldt: “Afgelopen zaterdag floten Alex en ik de wedstrijd tussen 
Groen Geel en Tempo, respectievelijk de nummer 1 en 2 in de Hoofdklasse A, deze plaatsen geven aan het 
einde van het reguliere seizoen recht op een play-off ticket. 
 
Beide ploegen schoten uit de startblokken qua doelpunten, wel was het erg rommelig korfbalspel waarbij ook 
veelvuldig werd achter verdedigd.  Groen Geel wist aan het einde van de eerste helft slecht de korf te vinden 
en zodoende ging Tempo met een relatief ruime voorsprong de rust in. 
 
Na de rust wist Groen Geel weer terug te komen in de wedstrijd en er werd gestreden tot de laatste 
seconden. Uiteindelijk een gelijkspel en dus een puntendeling in Wormer. Als beide ploegen hun resterende 
twee wedstrijden winnen zijn ze beide zeker van een play-off ticket. Al is het programma van Groen Geel op 
papier relatief gezien veel eenvoudiger dan het programma van Tempo. 
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende tijd 
Komende zaterdag is er volgens mij geen programma. Ik zie de volgende aanwijzingen: 
 
donderdag 21 februari 2019 
19:00 Maassluis B1 KCC / SO natural B1 Jan Korteland 
zaterdag 09 maart 2019 
18:50 Die Haghe 2 GKV / Enomics 2 Jan Korteland 
18:50 KVS / Maritiem 4 Nieuwerkerk 4 Cock Matthijsse 

 
Rick en Alex krijgen meestal in de loop van de week hun aanwijzing. 
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. 
 
DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK  
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) 
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Vrijwilligers gezocht voor het NK Veldkorfbal! 
 
Op zaterdag 22 juni vindt bij CKV VALTO 
het NK Veldkorfbal plaats voor de jeugd 
(C, B, A) en de ereklasse. Korfbal op het 
aller allerhoogste niveau in De Lier! 
Voor dit waanzinnige evenement 
verwachten wij wel een paar duizend 
bezoekers vanuit alle windstreken. Een 
groot evenement waarbij je je kunt 
voorstellen dat daar natuurlijk heel wat bij 
komt kijken. Heel mooi om dit als 
vereniging neer te kunnen zetten en er 
met z’n allen een hele gave dag van te 
maken voor jong en oud!  
 
Als we allemaal (spelers, ouders van jeugdteams, vrienden en andere betrokken) ons steentje bijdragen 
door een aantal uurtjes te helpen die dag, wordt het én reuze gezellig én een geslaagd evenement waar we 
vol ‘Lierse Trots’ op terug kunnen gaan kijken! 
Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen bij de op- en afbouw, bij de begeleiding van teams, bij de 
catering, bij de entree, bij de spelletjes voor de jeugd en zo kunnen we nog even doorgaan. Je kunt de hele 
dag helpen maar ook een paar uurtjes, daar zullen we shifts voor gaan maken. Via de website kun je je 
aanmelden als vrijwilliger en kiezen wat jij leuk vindt. Ga naar https://ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ en vul het 
formulier in. Meld je snel aan, want hoe groter de kans is dat jij jouw voorkeurstaak krijgt. We hopen op jullie 
enthousiasme en medewerking! 
  
Namens de organisatie NK Veldkorfbal   
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal) 
 
Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo. En is bedoeld voor de 
basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen. 
  
Wat doe je zoal? 

• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen. 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen mbt teams ed) 

Op de dagen zelf:  

• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Prijsuitreiking. 

 Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl 
of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl)  

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO selectie krijgt loon naar werken. 

Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
In het laatste weekend voor de voorjaarsvakantie weer thuiswedstrijden voor de VALTO selectie. De 
tegenstanders kwamen respectievelijk uit Kamerik en Tilburg. In december betekende deze wedstrijden voor 
de spelers een race tegen de klok om elkaar van dienst te kunnen zijn. VALTO 1 speelden toen voor V2 in 
Tilburg een moeizame eerste helft, maar wist de 8-10 ruststand toen in het tweede deel uit te bouwen naar 
een 18-26 eindstand. Hierna zijn toen alle spelers in de auto’s gesprongen om nog bij de tweede helft van 
VALTO 2 aanwezig te zijn. VALTO 2 speelde toen een moeizame wedstrijd tegen een versterkt met 1e 
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spelers SDO/Blij werkt 2, waar de inzet van enkele spelers van V1 toen het tij niet meer konden keren. De 
punten bleven toen na de 23-16 nederlaag in Kamerik. Inmiddels mogen de reserve teams geen gebruik 
meer maken van spelers uit de hoofdmacht, dus was het afwachten welk team uiteindelijk vandaag de 
sterkste zou zijn. Onder leiding van scheidsrechter Roos ging de wedstijd van start en was Ron met zijn 
eerste schot ook gelijk doeltreffend. Het zou echter een gelijk opgaande strijd worden vandaag. Met twee 
doelpunten op rij wisten de gasten op voorsprong te komen, maar deze werd geëgaliseerd door Thijs. SDO 
nam nog tweemaal een voorsprong, maar wist nog geen gaatje te slaan. Thijs en Ron zorgen dat we gelijke 
tred hielden en Ruben zette ons na vijf minuten bij 5-4 weer op voorsprong, waarna de coach van SDO zijn 
eerste time-out nam. Hij had blijkbaar bruikbare tips gegeven, want binnen enkele minuten keek VALTO 
weer tegen een achterstand aan. VALTO pakte de wedstrijd in deze fase met beide handen vast en wist met 
vijf treffers van Romeé, Ron (2x) en Pieter(2x) de 5-6 achterstand om te buigen naar een 10-6 voorsprong 
halverwege de eerste helft. Het lukte VALTO helaas niet om deze voorsprong vast te houden tot de rust. 
SDO wist vijf minuten later toch weer aan te haken bij 11-9, waarna Leon zijn ploeg naar de kant riep om hen 
bij de les te houden. Door om en om scoren was het vier minuten voor rust 12-10 geworden, maar zette 
VALTO nog een keer aan voor de rust. Met nog minder dan een minuut op de klok was het verschil weer 
opgelopen naar 14-10 dankzij twee doelpunten van Thijs. Of het door de euforie kwam of gewoon 
vermoeidheid weet ik niet, maar VALTO speelde deze laatste minuut niet handig uit. De gasten wisten met 
een afstandsschot binnen enkele seconden te scoren, waarna VALTO nog een aanval te spelen kreeg. Dan 
denk je met nog minder dan veertig seconden op de klok dat dit de ruststand wordt, maar niets bleek minder 
waar. Door dom balverlies kreeg SDO nog een kans en die werd met beide handen opgepakt. Zij bepaalden 
de ruststand op 14-12 en zou er dus nog een spannende tweede helft volgen.  
VALTO 2 zou de tweede helft echter gedisciplineerd spelen en steeds de voorsprong houden. SDO zou na 
de rust nog één keer de aansluiting maken door als eerste na de rust te scoren, maar Romeé en Ruben 
herstelden het verschil. Hierna controleerde VALTO 2 de wedstrijd en wist steeds met de tegenstander mee 
te scoren. Er werden goede aanvallen gespeeld met meerdere schoten, maar VALTO had niet altijd geluk 
met de afronding. Als we alle ballen die uit de korf gedraaid zijn ook gewoon gemaakt hadden, was het 
verschil aan het eind van de wedstrijd misschien wel een stuk hoger uit gekomen. Toen er nog zeven 
minuten te spelen waren leken Ron en Ruben een mooie eindsprint in te zetten naar een grote uitslag toen 
zij een 21-17 stand op het bord zette, maar dit bleek het laatste wapenfeit van VALTO te zijn. De rest van de 
aanvallen zou voor VALTO geen doelpunten meer opleveren, terwijl er toch prima aanvallen gespeeld 
werden. Het ontbrak in deze fase aan scherpte bij de aanval, maar gelukkig was de verdediging nog wel 
scherp. Zij wisten het goed dicht te houden, maar konden toch niet voorkomen dat SDO de eindstand op 21-
19 zette. Mede dankzij de aanmoedigingen van het aanwezige publiek is de eerste overwinning voor VALTO 
2 en feit. Het hing al langer in de lucht en VALTO 2 kreeg vaak geen loon naar werken, maar vandaag waren 
zij dan toch de sterkste in de Vreeloo hal. De volgende wedstrijd is na de voorjaars vakantie op 9 maart. Dan 
gaat VALTO 2 op bezoek bij TEMPO 2 in Alphen a.d. Rijn, wat nog volop in de race is voor het 
kampioenschap. De thuiswedstrijd werd in december verloren met 15-22, maar VALTO 2 in goeden doen 
kan het elke tegenstander erg lastig maken en zo’n overwinning smaakt natuurlijk wel naar meer.  
Dan het keurkorps van Eric die, zoals we allemaal weten, ook volgend seizoen samen met Leon aan het roer 
zal staan van de selectie teams. Hun tegenstander kwam uit Tilburg. Zoals gezegd was het in december 
geen gemakkelijke wedstrijd voor VALTO 1 op bezoek bij KV Tilburg. Deze ploeg kan het tegenstanders erg 
lastig maken, wat Excelsior, ZKV en ONDO (M) aan den lijve ondervonden hebben. Zij wisten allen maar 
met klein verschil van KV Tilburg te winnen, dus was het aan VALTO om gewoon scherp aan de wedstrijd 
beginnen en niets aan het toeval over te laten. Net als bij de uitwedstrijd begon Frank ook vandaag op de 
bank en vormden Nikki, Maaike, Bart en Thom het aanvalvak. Naomi, Zané, Laurens en Mees zorgden 
ervoor dat Maaike en Thom ons op een 2-0 voorsprong konden zetten. De tegenstanders van VALTO 1 
betreden in deze fase van de competitie echter met een andere mindset het veld en beginnen de wedstrijd 
vol overgave. Vooral de lager geklasseerde ploegen hebben niets te verliezen en spelen dus meer met de 
inzet van de dood of de gladiolen. Ook KV Tilburg was hierop geen uitzondering en toonde dat zij zich niet 
zomaar gewonnen zouden geven. De 2-0 achterstand werd omgebogen naar een 2-3 voorsprong, maar 
VALTO pareerde direct met het tweede doelpunt van Maaike. Het zou echter gedurende de hele eerste helft 
steeds stuivertje wisselen worden met dan VALTO en dan weer KV Tilburg op een kleine voorsprong. Na de 
5-5 van Thom nam Eric zijn eerste time-out om de ploeg tot de orde te roepen. Zané en Thom zorgden 
ervoor dat we met 6-5 en 7-6 nog aan de goede kant van de score bleven, maar toch keek VALTO na een 
kwartier spelen tegen een 7-9 achterstand aan. Lang konden zij hier echter niet van genieten, want binnen 
enkele minuten had Bart deze achterstand weer weggepoetst en werd Frank in de ploeg gebracht op de 
plaats van Mees. Het verdedigingsvak  had wat moeite met het vinden van de korf en daar moest Frank 
verandering in brengen. Tot de rust zouden de ploegen echter niets voor elkaar onder doen en bleef het 
spannend of er wel met een voorsprong gerust kon gaan worden. Dankzij de doelpunten van Thom en 
Laurens bleef VALTO aan de goede kant van de score, maar toch stond er drie minuten voor de rust nog 
steeds een gelijke stand op het scorebord. Het was Bart die ruim twee minuten voor rust de 13-12 ruststand 
op het bord schoot en leek het nog een hete avond worden in De Lier.  
VALTO kwam net als in de uitwedstrijd heel scherp uit de kleedkamer en wist direct na aanvang door treffers 
van Bart, Laurens en Frank het verschil uit te bouwen naar 16-12. Het eerste serieuze gaatje was gemaakt, 
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maar KV Tilburg gaf zich nog niet gewonnen. Zij verhoogde de druk op de VALTO verdediging en dwongen 
ons om aan de noodrem te trekken, waardoor zij uit een verdiende strafworp wat terug konden doen. Bart 
herstelde het verschil echter in no-time, waarna Laurens en Frank na tien minuten spelen in de tweede helft 
al de genade klap uitdeelden. Tilburg coach Steven de Graaff nam een time-out om nog wat lijntje te 
proberen uit te zetten, maar VALTO was weer in de flow en niet meer te stoppen. Onder luide 
aanmoedigingen van het aanwezige publiek werd de jacht op doelpunten voortgezet. Thom vergrootte het 
verschil naar zeven toen pas halverwege de tweede helft de gasten voor de tweede keer de korf vonden. 
Deze 20-14 tussenstand stond echter niet lang op het scorebord, want de twee doelpunten van Frank en 
Thom gooiden de wedstrijd bij 23-14 wel in het slot. De laatste zeven minuten zou VALTO de wedstrijd 
uitspelen en via Zané, Frank en Thom nog drie keer de korf weten te vinden. KV Tilburg deed dat ook twee 
keer, wat de eindstand op 26-16 zette. VALTO mag vooral verdedigend op een prima tweede helft terug 
kijken, want dat KV Tilburg in de tweede helft nog maar vier maal scoort zegt toch wel wat. Van de ploegen 
die nog in de schaduw van VALTO kans maken op het kampioenschap kwam alleen Excelsior gistermiddag 
in actie. Zij mochten de punten ophalen in Ridderkerk bij Ten Donck, wat gezien de 18-30 uitslag weer geen 
zware opgave geweest is. De andere vier ploegen treffen elkaar op 2 maart en dan zal blijken of ZKV 1 
opgewassen is tegen RODA 1. De heen wedstrijd eindigde bij ZKV in een 19-19 gelijk spel en RODA in 
goeden doen is al eerder gebleken een tegenstander te zijn om rekening mee te houden. Voor VALTO 1 zijn 
er nu twee korfbal vrije weekenden, waarna de competitie op 9 maart wordt hervat in Zaandam tegen ZKV. 
VALTO 1 is er alles aan gelegen om ook deze wedstrijd aan de zegenkar te hangen en de volgende stap te 
zetten naar een feestweekend. Geniet dus allemaal even van de vrije weekenden, waarin we ons kunnen 
opladen voor de eindsprint van de competitie. Voor VALTO 1 staan na de vakantie gelijk de wedstrijden 
tegen de directe concurrenten op het programma, dus is het zaak dat we met z’n allen achter ons keurkorps 
gaan staan. We hebben gisteravond kunnen zien wat het met het team doet als we ons laten horen. Graag 
tot 9 maart dus allemaal voor de kraker tegen ZKV in Zaandam.  
Arno van Leeuwen. 
 
Valto C4-Avanti C6 
We begonnen de wedstrijd direct met een 2-0 achterstand. Maar toen maakte Isabel een doelpunt en toen 
stond het dus  1-2. Daarna scoorde Jennifer er nog één en toen stonden we gelijk. Na de rust scoorde 
Avanti weer twee doelpunten en stonden we dus weer achter. Toen scoorde Jennifer en Tim beide en toen 
was er dus weer gelijkspel. Helaas scoorde Avanti er nog één en toen hadden we helaas 4-5 verloren. 
 
Valto D2 
Zaterdagochtend vertrokken we richting ons buurdorp Maasdijk voor een heuse Westlands derby. De 
thuiswedstrijd was ruimschoots gewonnen, dus de D2 ging er enigszins vanuit dat de punten in de pocket 
waren. Met 0-1 binnen een paar minuten op de teller leek er niets meer in de weg te staan. Totdat Dijkvogels 
zich liet zien en de groenwitte supporters op de tribune van zich lieten horen en zo werd het 3-4 voor de rust. 
In de tweede helft werd er al snel gescoord door de D2, maar helaas wisten ze niet hun beste spel te laten 
zien en ging Dijkvogels al snel aan kop en bleven de punten in Maasdijk. Meer zat er deze keer 
jammergenoeg niet in, maar ze kunnen na de vakantie nog een paar keer laten zien wat ze waard zijn! 
 
Groet, Marloes en Lucas Elgersma 
 
Valto D3 - Ondo D5 
Het beloofde een spannende strijd te worden, de Westlandse derbij tegen Ondo. 
Ondo staat op plek 3 en Valto op plek 2. Winnen is noodzakelijk om aansluiting te houden met de andere 
Westlandse ploeg Dijkvogels. 
Het begin is goed, Floor opent de score, Ondo komt snel terug naar 1-2 en voor het wisselen van het vak 
zorgt Floor voor 2-2 
Ondo neemt weer een voorsprong en daarna zorgde Kevin met 2 mooie schoten voor 4-3 ruststand. 
Na de rust wordt het snel gelijk en vlak voor het vakwissel zorgt Robin voor de 5-4 voorsprong. 
Laatste blok bljft spannend, Lars zorgt voor een 6-4 voorsprong. Dus even een verschil. Echter 2 minuten 
voor tijd maakt Ondo de aansluitingstreffer en het blijft spannend. Het lukt Ondo echter niet meer om een 
goede aanval op te zetten tot het eindsignaal en na deze verdiende en zwaarbevochte zege is over 3 weken 
de belangrijke wedstrijd om de 1e plaats in Maasdijk. 
 
Valto D5 
Deze week moesten we thuis spelen tegen ONDO uit ‘s-Gravenzande. De wedstrijd begon om 12.15 uur en 
bleef lange tijd spannend. Het was een actief spel. In de 17e minuut scoorde Valto het eerste doelpunt. 
Direct daarna werd het gelijkspel 1-1. Helaas scoorde ONDO weer en nog een keer en was de stand 1-3 met 
de rust. De 2e helft begonnen we weer met goede moed maar helaas ONDO was te sterk voor ons en 
scoorde steeds. Wij mochten ook nog 1 doelpunt maken en was de eindstand 2-7. We hebben allemaal 
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goed gespeeld maar ONDO bleek te sterk. Volgende keer starten we weer met z’n allen vol goede moed. 
Groetjes, Rick 
 
Valto E4 
Na een moeizaam eerste kwart tegen Avanti waarin zij tegen een 3-0 achterstand aanliepen heeft de E4 zich 
uitstekend hersteld. Helaas was het net niet genoeg en werd de wedstrijd met 4-6 verloren.  De E4 heeft een 
uitstekende wedstrijd gespeeld waarin zij steeds beter gingen spelen. Jammer genoeg was de wedstrijd net 
iets te kort om de tegenstander in te halen. 
 
Valto E5 
De E5 had er weer zin in vandaag. Iedereen was aanwezig. 
Het eerste punt was al snel gemaakt door Lucy. Dat was een goed begin! 
Gevolgd door een mooi doelpunt van Jaylon. Daarna was het Avanti die er 2-1 van maakte. 
Lucy maakte er 3-1 van, en later werd het 4-1 door Jaylon. 
Valto had veel kansen, en Daniek maakte er 5-1 van. Dat was een mooie eerste helft. 
We wisten zeker dat het de E5 dit keer zou lukken om met de overwinning naar huis te gaan. 
In de tweede helft ook weer veel kansen, maar de bal wilde de korf niet in. Avanti maakte er 5-2 van, en 
daarna maakte ze er nog 2 doelpunten. De wedstrijd werd nu wel heel spannend. Het stond nu 5-4 voor 
Valto.  
In de laatste minuut maakte Avanti er 5-5 van en werd het gelijkspel.  
Wat ons betreft hebben ze gewonnen, want de E5 speelde vandaag heel goed.    
 
Groetjes, Julia en Linda 
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