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Wind 
Het zal niemand ontgaan zijn, één stap buiten de deur dit weekend en de kans was groot dat je werd 
weggeblazen voor de harde wind, soms stormachtig. Op dat soort momenten ben ik altijd maar wát blij dat 
we een zaalseizoen hebben. Droog en vooral zonder windvlagen, wat er voor zorgt dat de scores meestal 
niet lager, maar juist hoger zijn. Het spel is sneller en explosiever, of misschien lijkt dat zo. Desondanks kijk 
ik toch ook wel weer uit naar de tweede helft van de veldcompetitie. Buiten, zonnetje, frisse lucht, eigen 
kantine en de gezelligheid die daarbij hoort. Nog even geduld, over een kleine maand is het zover. 

Eerst het zaalseizoen maar afmaken. Ook daar toch soms wat wind te bekennen. Tegenwind wel te 
verstaan. Het zit niet altijd mee. Afgelopen zaterdag stond een aantal wedstrijden op mijn menu, te beginnen 
met de B2 die knap stand hield tegen Twist B1. In de heenwedstrijd werd er nog dik verloren, zaterdag was 
het de B2 die een goed opgebouwde voorsprong niet meer uit handen gaf. Helaas moest de A2 haar 
meerdere erkennen in koploper ALO A1 in de wedstrijd die volgde. Flinke tegenwind dus.  

Ook voor VALTO 8 dat daarna mocht aantreden en die ik vanaf de kant en vanuit het veld heb mogen zien 
spelen. Een invalbeurt om even warm te draaien voor mijn eigen wedstrijd zeg maar. Nou, dat vond mijn 
geest prima, alleen het lichaam liet zondagochtend weten daar niet heel erg van gediend te zijn. Hoewel het 
gedurende de dag wel weer beter ging. Het zal de gewenning wel zijn, ik blijf dus zeker beschikbaar voor 
een invalbeurtje, mocht het nodig zijn en uitkomen. Overigens werd ook hier tegen de koploper niet 
gewonnen, helaas.  

VALTO 9 won daarentegen wel, waar bij KCC nog werd verloren, was het nu vooral onze 
doelpuntenproductie die op peil bleef. Na een matige start zien we zeker progressie en als we zo blijven 
spelen is in al het positivisme een derde plaats zeker haalbaar. Die plek 3 was een plaag voor onze nummer 
1 zaterdag, mijn laatste wedstrijd van de dag was die van het eerste in Zaandam. Na een korte douche en 
een klein uurtje rijden zat ik tussen nog een aantal meegereisde fanatieke supporters op de tribune. Na een 
aardige eerste helft mét voorsprong waren er twee zekerheidjes: VALTO 1 gaat wel winnen, maar zou geen 
kampioen worden die dag. Excelsior deed namelijk wat in lijn der verwachting lag en wist te winnen van 
Rapid. Zoveel was in de rust duidelijk geworden. Hoe anders was het voor ons vlaggenschip. Geen wind in 
de zeilen, maar fors tegen. Het was niet VALTO wint, maar VALTO wind. Van voren zeg maar. We verliezen 
jammerlijk van ZKV, een beetje van onszelf, zeker niet van de scheidsrechter. Ik herhaal: niet. 
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Een volle dag was het dus. Volgende week nog nét iets voller, wanneer onze oudste eindelijk (volgens haar) 
weer mag spelen na vier weken rust en ook onze jongste het veld mag betreden voor zijn eerste wedstrijd. 
Een oefenwedstrijdje op weg naar het veld, waar het echte werk begint. Ik hoop dat hij niet net zo 
zenuwachtig is als ik. Ik houd jullie op de hoogte. Ga nu overigens ook de dilemma’s meemaken, want ze 
spelen tegelijkertijd. Keuzes, keuzes, keuzes. Maar wel heel leuk. Dank aan Erik voor de coördinatie tot nu 
toe en ook aan Romeo en Koert die coach willen zijn van deze prachtige nieuwe aanwinst, de F4! 

Was dat het dan? Nee, toch niet. Ik schrijf ongeveer iedere week wel wat er allemaal aan zit te komen qua 
acties en evenementen. Jullie kunnen dat allemaal terugvinden op de website onder Actueel > Agenda. 
Deze week toch een drietal even uitlichten. De lopende acties. Belangrijk voor onze club en we doen het op 
zo’n manier dat er een WIN-WIN in zit. 

Te beginnen bij de potgrond. Al best wat zakken verkocht via de webshop (voel het gemak), maar het kan 
nog meer (wij houden er een leuk zakcentje aan over) en het beste moet nog komen (je hoeft niet te 
sjouwen en je hebt waarschijnlijk toch potgrond of tuinaarde nodig, want de lente komt er aan). Dan het 
Scorebord Diner. Wederom zeer gemakkelijk te bestellen via de webshop (wij maken het leuker én 
makkelijker) en geef toe, je wilde toch binnenkort nog een keer uit eten (met je partner, vrienden of zoals wij 
met heel VALTO 9) en het is eten en drinken voor een vaste prijs (maar dus ook een scorebord voor veld 2 
als resultaat). Tenslotte het project BANKIE, ook hier weer zeer gemakkelijk via de webshop te regelen 
(vanaf je luie bankie) en als genoeg mensen een bankje doneren via deze weg, is er zometeen plek zat 
langs de kant van ons veld om te supporten (iedereen een fijne zitplaats). 

Laten we met elkaar voor zorgen voor de wind in de rug, want zoals een wijs mens ooit zei: “Zonder wind 
kan de molen niet draaien”. En tot slot even over zaterdag, het wordt weliswaar geen kampioenswedstrijd 
voor VALTO 1, maar jullie steun is zeker gewenst. De wind zal uit een andere hoek moeten waaien en jullie 
kunnen daarbij helpen. Dus tot zaterdag! 
       Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 

Zaterdag 16 maart 2019 
18:30 VALTO 1 - Excelsior (D) 1 Robert van 

Heiningen
Vreeloo 17:30

16:45 VALTO 2 - Excelsior (D) 2 Bert Gelissen Vreeloo 15:45

15:15 VALTO 3 - KOAG 3 Martin Knoester Vreeloo 14:45

17:30 Excelsior (D) 6 - VALTO 5 Kerkpolder 16:30

16:20 Excelsior (D) 8 - VALTO 6 Kerkpolder 15:20

15:35 VALTO 7 - Avanti/Flexcom 10 Martin Boekestijn Vreeloo 15:05

14:25 VALTO 8 - Nexus 4 Niels Koole Vreeloo 13:55

13:15 VALTO 9 - KOAG 5 Thom Voskamp Vreeloo 12:45

11:40 VALTO A1 - Nieuwerkerk A1 Jan Groenendijk Vreeloo 10:40

14:10 Phoenix A1 - VALTO A2 De Veur 13:10

17:40 WION A2 - VALTO A3 WION-hal 16:10

14:10 KVS/Maritiem B1 - VALTO B1 De Blinkerd 13:10

16:15 Fortuna B3 - VALTO B2 Fortuna-hal 15:15

15:00 ODO B2 - VALTO B3 De Hofstede 14:00

11:00 Maassluis C1 - VALTO C1 Chris Hermans Olympia 10:00

14:10 VALTO C2 - Avanti/Flexcom C2 Max Hulsebosch Vreeloo 13:40

13:10 VALTO C4 - Trekvogels C1 Afgeschermd Vreeloo 12:40

11:10 Vitesse (Ba) D2 - VALTO D1 Robin van der Pol Bongerdhal 10:10

11:00 Phoenix D1 - VALTO D2 Norman Huisman Oosterpoort 10:00

13:00 Fortuna D5 - VALTO D3 Fortuna-hal 12:00
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Opstellingen zaterdag 16 maart 2019 
VALTO 3, thuis om 15.15 uur, aanwezig 14.45 uur 
Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael  
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy 

VALTO 4, vrij 

VALTO 5, uit om 17.30 uur, vertrek 16.30 uur 
Marco, Mark, Twan, Jeroen, Hans en Frank 
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen 

VALTO 6, uit om 16.20 uur, vertrek 15.30 uur 
Vincent, Laurens, Daniël, Bart en Jesper  
Ryanne, Nanne, Lysanne en Manon, res: dame V5 

VALTO 7, thuis om 15.35 uur, aanwezig 15.00 uur 
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Vincent H 
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: dame V8 

VALTO 8, thuis om 14.25 uur, aanwezig 14.00 uur 
Michiel, Arie, Peter en Marco, res: Sjors 
Jolanda, Marleen, Fiona en Rosanne, res: Marja 

VALTO 9, thuis om 13.15 uur, aanwezig 12.45 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard 
Marleen, Chantal, Claudia, Dita, Marja en Vera E 

Uitslagen 10 maart 2019 

17:00 ONDO (G) D3 - VALTO D4 Ronald van 
Nieuwkerk

De Hoekstee 16:00

12:15 VALTO D5 - Avanti/Flexcom D5 Lysanne van 
Venetiën

Vreeloo 11:45

10:15 VALTO E2 - Fortuna E5 Koert Ridder Vreeloo 09:45

15:20 Excelsior (D) E5 - VALTO E3 Kerkpolder 14:20

11:15 VALTO E4 - Dijkvogels E3 Mink de Meulmeester Vreeloo 10:45

10:15 VALTO E5 - HKV/Ons Eibernest 
E3

Jasper van der Eijk Vreeloo 09:45

12:05 Die Haghe E3 - VALTO E6 Sport 
Zuiderpark

11:05

11:00 ODO F1 - VALTO F1 De Hofstede 10:00

09:00 Korbis F2 - VALTO F2 Pedro Wierks De Dreef 08:00

11:15 VALTO F3 - Die Haghe F2 Máté Ridder Vreeloo 10:45

11:15 VALTO F4 - Dijkvogels F Vreeloo-hal 10:45

ZKV (Za) 1 - VALTO 1 25 - 22

Tempo 2 - VALTO 2 24 - 19

DES (D) 3 - VALTO 3 20 - 11

VALTO 4 - Excelsior (D) 
5

20 - 17

VALTO 5 - KVS 7 18 - 8

VALTO 8 - IJsselvogels 
5

12 - 14

VALTO 9 - KCC 7 18 - 15

Tempo A2 - VALTO A1 18 - 21
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Wedstrijdverslagen TC 
VALTO 3 speelde uit tegen DES 3. Thuis werd hier met 14-18 van verloren. Het derde heeft het moeilijk in 
de reserve 2e klasse en degradatie kan niet meer ontlopen worden. Ook deze wedstrijd moest het derde 
haar meerdere kennen in de tegenstander. Met name scorend liep het niet, het derde was maar 11 keer 
doeltreffend en dat is gewoon te weinig. Er werd met 20-11 verloren. A.s. zaterdag speelt het derde thuis 
tegen KOAG 3. Uit werd hier 16-16 gelijkgespeeld, het enige punt wat het derde wist te behalen, misschien 
dat er nu thuis meer in zit?! 
VALTO 4 speelde thuis tegen Excelsior 5. Uit werd er gelijk gespeeld tegen dit team: 19-19. Dit keer werd al 
aan het begin het gaatje geslagen, mede door invaller Ruben K., en deze voorsprong van vier doelpunten 
bleef bijna de hele wedstrijd op het scorebord. Aan het eind leek het nog even spannend te worden, maar 
het vierde bleef kalm en wist eindelijk weer eens een overwinning te behalen: 20-17. A.s. zaterdag is het 
vierde vrij. 

VALTO A2 - ALO A1 13 - 28

HKV/Ons Eib A2 - VALTO A3 10 - 9

VALTO B1 - Achilles B1 17 - 6

VALTO B2 - Twist B1 11 - 10

ALO B2 - VALTO B3 12 - 8

VALTO C1 - Fortuna C1 6 - 12

DES (D) C2 - VALTO C3 7 - 11

Avanti/Flexcom C6 - VALTO C4 5 - 4

Fortuna/ D3 - VALTO D2 6 - 8

Dijkvogels D2 - VALTO D3 2 - 4

Korbis E1 - VALTO E1 8 - 6 (0 
- 0)

VALTO E2 - Achilles E2 7 - 2 (3 
- 2)

KVS/Maritiem E2 - VALTO E3 16 - 4

Phoenix E3 - VALTO E4 16 - 2 
(4 - 1)

VALTO E5 - Excelsior E6 10 - 0 
(3 - 3)

ONDO (G) E10 - VALTO E7 10 - 8 
(2 - 2)

WION F1 - VALTO F1 10 - 17 
(2 - 5)

Excelsior (D) F1 - VALTO F2 13 - 2 
(2 - 1)

De Bijblijver, 11 maart 2019 !4



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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

LagerwerfWonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl



VALTO 5 speelde thuis tegen KVS 5. Uit werd het spannend en wist het vijfde er een nipte overwinning uit te 
slepen: 20-21. Dit keer was het vijfde met name in de eerste helft erg scherp en was het verschil met de rust 
eigenlijk al gemaakt: 12-2. De tweede helft ging wel gelijk op en liep het scorend wat minder bij het vijfde, 
maar hiermee kwam de overwinning dus niet in gevaar: 18-8. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen 
koploper Excelsior 6. Thuis werd hier na een hectische slotfase tegen gelijk gespeeld: 11-11, dus Excelsior 
zal uit zijn op sportieve wraak, mede ook omdat dit tot nu toe hun enige verliespunt is. 
VALTO 6 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen Excelsior 8. Thuis werd er met 5-10 verloren. 
VALTO 7 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij thuis tegen Avanti 10. Uit werd er met 6-6- gelijk gespeeld. Gezien 
de ranglijst moet er nu toch wel een overwinning in zitten, zeker met het thuisvoordeel. 
VALTO 8 speelde thuis tegen koploper IJsselvogels 5. Uit werd er met 14-9 van deze ploeg verloren. Dit 
keer gaf het achtste wel beter partij, maar was het nog niet genoeg om een resultaat te boeken. Het werd 
12-14. A.s. zaterdag mag het achtste weer thuis spelen, dit keer tegen Nexus 4. Uit werd er met 10-6 
verloren, dus als het nu lukt om wat scherper te zijn in de afronding, moet het misschien wel mogelijk zijn om 
de punten in De Lier te houden. 
VALTO 9 speelde thuis tegen KCC 7. Uit werd er met 11-8 verloren en was dus met name het gebrek aan 
afronding een probleem. Voor het negende was dat toen pas de derde wedstrijd en sindsdien is het team 
zeker gegroeid in haar spel en ook in de afronding. Dat was ook terug te zien in deze wedstrijd, want er werd 
lekker gescoord. De tegenstander deed dat een paar keer minder en dan win je dus een wedstrijd! Het werd 
uiteindelijk 18-15. A.s. zaterdag speelt het negende thuis tegen KOAG 5. Uit werd tegen deze ploeg de 
eerste overwinning behaald: 14-18. 
VALTO A1 speelde uit tegen Tempo A2. Tempo wist nog geen punt te halen en VALTO had thuis met 14-12 
van deze ploeg gewonnen. De A1 heeft de punten nog hard nodig om zich veilig te spelen, dus was winst 
ook nu noodzakelijk. De A1 kende een valse start en net toen ze zich aan het herpakken waren, viel Max 
geblesseerd uit en was het spannend hoe de ploeg dit op zou pakken. Gelukkig was Koert uit de B1 een 
waardige vervanger en had hij met 6 doelpunten een groot aandeel in de wedstrijd. De A1 knokte zich weer 
helemaal terug in de wedstrijd (rust: 9-10) en wist de gepakte voorsprong tot het eind te behouden: 18-21. 
A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Nieuwerkerk A1. Uit werd hier met 18-15 van verloren, maar had er 
zeker meer ingezeten. Bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen met Nieuwerkerk en is ze weer een 
stap dichterbij handhaving. 
VALTO A2 speelde thuis tegen koploper ALO A1. Uit werd er al kansloos van deze ploeg verloren: 23-15, en 
ook dit keer was de tegenstander gewoon een maat te groot voor onze A2. Helaas dus weer een flinke 
nederlaag: 13-28. Gauw vergeten en weer richten op de volgende wedstrijd, uit tegen Phoenix A1. Thuis 
werd er met 17-14 van deze ploeg gewonnen. 
VALTO A3 speelde uit tegen HKV/OE A2. Thuis werd er vrij makkelijk met 16-9 van deze ploeg gewonnen. 
Dit keer een heel andere wedstrijd, want beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Achilles B1. Uit werd er met 9-12 gewonnen, na een vrij moeizame wedstrijd. 
Dit keer ging het begin ook weer gelijk op en leek het weer spannend te worden. Maar op een gegeven 
moment ging het lopen en kon Achilles niet langer aanhaken en werd het toch nog een ruime overwinning: 
17-6. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KVS B1. Thuis werd hier met 14-8 van gewonnen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen één van de koplopers, Twist B1. Uit werd er met 15-9 van deze ploeg 
verloren. Dit keer een heel andere wedstrijd, mede door een goede eerste helft van de B2. In de tweede helft 
wist Twist wel wat terug te doen, maar doordat ze teveel (goede) kansen miste, was het niet genoeg om 
aanspraak te maken op een resultaat. De B2 wist met 11-10 te winnen. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen 
Fortuna B3. Thuis werd er met 6-9 verloren. Als er dit keer wel gewonnen kan worden, komt de B2 op gelijke 
hoogte met Fortuna. 
VALTO B3 speelde uit tegen ALO B2. Thuis werd er met 3-13 van deze ploeg verloren. Dit keer was de start 
van de B3 niet goed, waardoor er al gauw tegen een achterstand aan gekeken werd. Met rust stond het 9-4. 
In de tweede helft werd er veel beter partij gegeven en deze werd dan uiteindelijk ook gewonnen, 3-4. 
Helaas niet genoeg om het echt spannend te maken, maar voor het gevoel wel lekker. Einduitslag: 12-8. A.s. 
zaterdag speelt de B3 uit tegen ODO B2. Thuis werd er met 4-7 van deze ploeg verloren. 
VALTO C1 speelde tegen Fortuna C1. Waar VALTO zich zo goed als veilig gespeeld heeft, is Fortuna de 
koploper in deze poule. Toch nam VALTO brutaal de leiding in deze wedstrijd. De eerste helft wist VALTO 
goed bij te blijven maar in de tweede helft schakelde Fortuna een tandje bij en wist alsnog met ruime cijfers 
te winnen: 6-12. Komende zaterdag spelen jullie tegen Maassluis C1, zij staan 2e in de poule. Thuis werd 
hier 12-16 van verloren. 
VALTO C2 was nog een zaterdag vrij. Komende zaterdag spelen jullie om het kampioensschap tegen Avanti 
C2. Uit werd hier van verloren met 8-5. Dit waren jullie enige verliespunten. Avanti heeft nog helemaal geen 
punten verloren. Aan jullie dus de taak om zaterdag te winnen en zo weer naast Avanti te komen op de 1e 
plek. 
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VALTO C3 ging op bezoek bij DES in Den Hoorn. Zonder de eigen coaches maar met invalcoaches uit het 
3e die voor de C3 in dezelfde hal speelden. En ook met deze invalcoaches ging de C3 door waar het al een 
tijdje mee bezig is: winnen! Dit keer werd het 7-11. Komende zaterdag staat er voor jullie ook een kraker op 
het programma: ALO C1. Thuis werd hier met 2-5 van verloren. Op dit moment staan jullie op 4 
verliespunten en ALO op 3 verliespunten. Degene die zaterdag a.s. wint, heeft goede papieren voor het 
kampioenschap! 
VALTO C4 ging op bezoek bij Avanti om tegen hun C6 te spelen. Thuis was dit al een spannende wedstrijd 
en ook uit maakten jullie het weer spannend. Na een flinke achterstand terugkomen naar 5-4 in de laatste 10 
minuten is hartstikke knap. Helaas duurde de wedstrijd iets te kort om er nog een gelijkspel uit te spelen. 
Komende zaterdag spelen jullie thuis tegen Trekvogels C1. Uit werd hier 8-5 van verloren. 
VALTO D1 was nog een weekje vrij. Komende zaterdag gaan jullie naar Barendrecht om tegen Vitesse D2 te 
spelen. Zij staan nog puntloos onderaan en thuis werd hier 11-4 van gewonnen. De volledige punten binnen 
halen moet hier zeker mogelijk zijn! 
VALTO D2 ging op bezoek bij Fortuna D3. Thuis werd hier nog ruim van gewonnen maar VALTO was het de 
laatste weken een beetje kwijt in de wedstrijden. En ook deze week leek het weer niet te lukken. De hele 
wedstrijd werd er tegen een achterstand aan gekeken. Tot het laatste kwartier de wedstrijd open gebroken 
werd en VALTO vleugels kreeg. Hierdoor wist VALTO alsnog vrij ruim te winnen: 6-9. En nu deze flow 
volhouden: komende zaterdag te beginnen tegen Phoenix D1. Zij zijn de hekkensluiter in deze poule, dus 
met goed spel moeten jullie zeker kunnen winnen! 
VALTO D3 speelde de kraker tegen Dijkvogels D2. Thuis werd hier van verloren maar dit waren tot nu toe de 
enige verliespunten voor VALTO. Dijkvogels had alles nog gewonnen, dus bij winst zou VALTO weer naast 
Dijkvogels komen te staan. Het was een echte wedstrijd waarin gestreden werd om elke bal. Doordat beide 
ploegen scherp verdedigde waren er weinig doelpunten, gelukkig wel genoeg om VALTO de winst te 
bezorgen: 2-4! Met nog 3 wedstrijden in het vooruitzicht is het kampioenschap dichtbij! Zaterdag a.s. spelen 
jullie tegen Fortuna D5, de hekkensluiter. Thuis werd hier 9-4 van gewonnen. 
VALTO D4 was nog een zaterdag vrij. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO D3 die net als jullie in de 
middenmoot staan. Thuis werd hier gelijk tegen gespeeld. Wordt het komende zaterdag weer een 
spannende wedstrijd? 
VALTO D5 was ook nog een zaterdagje vrij. Komende zaterdag mogen ze weer aan de bak tegen Avanti D5 
waar uit met 5-2 van verloren werd. 
VALTO E1 had last van het terugkerende probleem van de laatste wedstrijden, namelijk het afmaken van de 
kansen. Verdedigend heeft de E1 het prima gedaan, maar tegenstander Korbis scoorde toch meer. Uitslag 
was daardoor 8-6 in het voordeel van Korbis. Volgende week gaat de E1 op bezoek bij Nieuwerkerk. 
VALTO E2 ging na een lange break er vol frisse moed tegenaan en met succes. Met een hoog tempo wisten 
ze Achilles snel op een achterstand te zetten. De laatste 10 minuten ging het tempo er een beetje uit, maar 
wist de E2 de voorsprong wel vast te houden; 7-2 in Liers voordeel. Volgende week weer een thuiswedstrijd, 
dan tegen concurrent Fortuna. 
VALTO E3 had het lastig afgelopen weekend. KVS maakte de kansen af en waren verdedigend ook nog 
eens de E3 goed aan banden te leggen. 16-4 was daardoor de uitslag. Komende zaterdag  hopelijk meer 
succes tegen Excelsior. 
VALTO E4 speelde om 9.00u ’s morgens tegen Phoenix en Phoenix was net even wat meer uitgeslapen. 
Pas in het laatste kwart ging de E4 goed mee doen in de wedstrijd en zo wisten ze gelukkig ook nog twee 
keer te scoren. Phoenix was helaas al niet meer bij te halen; 16-2 was daardoor de uitslag. Volgende week 
komt Dijkvogels op bezoek. 
VALTO E5 kende een makkelijke wedstrijd tegen Excelsior. Zij speelden zo nu en dan goed samen en 
konden zo veel doelpunten maken. Door het goede verdedigen hield de E5 ook nog eens de nul. Zo werd er 
ruim gewonnen met 10-0. HKV/OE is zaterdag de tegenstander,  waarschijnlijk een heel andere wedstrijd. 
VALTO E6 had nog een weekje extra vrij. Zaterdag spelen zij tegen hekkensluiter Die Haghe E3. 
VALTO E7 speelde een gelijkopgaande wedstrijd. ONDO en de E7 waren aan elkaar gewaagd. De E7 
speelde goed samen en scoorde een paar mooie doelpunten. Helaas trok ONDO de overwinning over de 
streep; 10-8. Komende wedstrijd is 23 maart tegen Dubbel Zes.  
VALTO F1 nam het op tegen WION. Vorige wedstrijd had WION geen 5e speler, waardoor de F1 dik won. Nu 
had WION wel een superspeler beschikbaar, waardoor ze langer de makkelijk scorende F1 konden 
bijhouden. Daarnaast was de F1 nog wel eens wat slordig met het verdedigen, waardoor WION misschien 
meer scoorde dan nodig was. Wel gewonnen, dus met een 17-10 overwinning punten mee naar De Lier. 
Komende wedstrijd tegen streekderby tegen ODO.  
VALTO F2 heeft het erg  lastig in de poule en ook deze week scoorde de tegenstander er op los. Wat de F2 
ook probeert, het wil maar niet lukken tegen deze tegenstanders. Volgende week staat het bezoek bij Korbis 
op het programma, succes dan weer!  
VALTO F3 moest nog een week wachten voor ze hun volgende wedstrijd weer hadden, komend weekend 
nemen ze het op tegen Die Haghe. 
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Nieuws van de Technische Commissie  

De finale nadert 
Nadat de wedstrijdspanning voor Real Madrid – Ajax verdwenen was en 
het nagenieten begon was er ruimte voor spanning voor de ontknoping van 
ons eigen seizoen. Als eerste VALTO 1, ongeslagen bovenaan en dit 
weekend op bezoek bij nummer 3 ZKV. Afgereisd naar Zaandam zag ik een wedstrijd waarin VALTO 1 
meerdere keren voorkwam, ZKV wat zich knap terugvocht. VALTO kwam moeilijk in hun spel, speelde tegen 
ZKV, zichzelf en hier en daar tegen de arbitrage. Uiteindelijk lukte het niet en dat is zuur, teleurgestelde 
gezichten genoeg, ZKV won met 25-22. VALTO 2 kon op bezoek bij Tempo in Alphen aan den Rijn om 
proberen de punten binnen te halen. Ook VALTO 2 een aantal keer op voorsprong, soms VALTO en soms 
Tempo die leidde. Zoals eerder dit seizoen stokt de productie, lijkt de tegenstander toch sterker en staat 
VALTO met lege handen. Tempo trok aan het langste eind en won met 24-19. Winst ligt niet alleen te 
behalen in wedstrijden maar ook daarnaast. VALTO selectie, maandag is het weer een nieuwe week. Start je 
week fris en met goede moed, samen komen jullie verder!  
 
VALTO A1 mocht tegen hetzelfde Tempo uit Alphen de A2 bedwingen. Vroeg in de wedstrijd zagen zij Max 
uitvallen maar een goede invalbeurt van Koert hield de A1 op het juiste pad. Tijdens de wedstrijd van 1 
kregen we de tussenstanden van de A1 binnen en gelukkig: de A1 hield stand! Met 18-21 nam het de punten 
mee naar De Lier en zo doet de A1 een goede stap voorwaarts richting handhaven.  

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 17:00 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. Inmiddels is de eerste 
versterking gevonden: Gerda Kester! Daarnaast zullen Koert en Romeo de F4 gaan helpen coachen op het 
veld!  
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 
We moesten VALTO A2, VALTO 4 en VALTO 5 zelf van scheidsrechters voorzien. Dit viel 
niet mee want een hoop van ons scheidsrechterskorps hadden al andere wedstrijden of 
zaken. 
Gelukkig kon Ruben K VALTO A2 fluiten.  
VALTO 4 en VALTO 5 hebben dit zelf opgelost. Petra floot VALTO 5 en Hans floot VALTO 
4. 

Wedstrijdsport buiten VALTO 
Jan floot de wedstrijd Die Haghe 2 - GKV/Enomics 2. Jan meldt: “Het ging best. Verder geen spannende 
wedstrijd. Het was de nummer 1 tegen nummer laatst. Het werd 14 tegen 21. 

Cock floot KVS 4 en beoordeelde Max. Verder geen nieuws van hem. 

Max floot zijn leeftijdsgenootjes bij Dijkvogels A1 ☺ . Max meldt: “Ging prima! Cock begeleidde mij! Geen 
moeilijke wedstrijd en een duidelijke overwinning voor Dijkvogels, 26-12”. 
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Dus weer 2 streepjes – beoordelen levert ook een streepje op! 

Rick en Alex gingen wederom naar Friesland. Rick meldt: “Alex en ik mochten naar Friesland voor LDODK/
Risma Modeplein - PKC/SWKGroep, de nummer 3 en 2 in de Korfbal League. Het was een wedstrijd vol 
strijd en die aan het begin gelijkwaardig opging. Met rust leek het PKC te zijn die met de overwinning naar 
Papendrecht zou gaan. Echter werd het een tweede helft die tot de laatste seconden nog spanning hield. Al 
met al een gelijkspel 26-26. Hierdoor plaatste LDODK zich voor de play-offs, PKC was hier al voor geplaatst. 

De wedstrijd is terug te zien via: 
https://www.podium.tv/nl/201903092000/sport-noord-2018-2019/korfbal/ldodk-pkc-9-maart-2019 “ 

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 

Komend weekend 

Rick en Alex krijgen meestal in de loop van de week hun aanwijzing. 

         Groet 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. 

14:15 KZ / Thermo4U B1 ZKV B1 Jan Korteland

zondag 17 maart 2019

12:45 HKV / Ons Eibernest 4 KZ / Thermo4U 6 Cock Matthijsse
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Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels 
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal 
om te vragen wat het precies inhoud) 

Even voorstellen! Team van de week VALTO E5 

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
Daniek, Duncan, Jaylon, Julia, Lucy, Nora en Steven. 

Wie zijn de trainers/coaches? 
Lisette en Myrte. 
 
Wat kan dit team erg goed? 
Afvangen, schieten en de bal 
onderscheppen. 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Het verdedigen en scoren van de 
doorloop. 

Het leukste wat we dit seizoen 
meegemaakt hebben is? 
De wedstrijd die we wonnen van Excelsior, 
want iedereen speelde toen een goede 
wedstrijd. 

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, 
en wat verwachten jullie daar van? 
We spelen tegen HKV/Ons Eibernest, 
vorige keer hadden we gelijk gespeeld, 
maar we hopen dat we deze keer wel 
gaan winnen. 

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en 
waarom?  
Frank de Rijcke  

Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
Het oplopen, trommelen, oranje haren krijgen, geld ophalen, handtekeningen krijgen en op de foto mogen 
met het 1e (eigenlijk alles dus). 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
30-26. 

Wat zou het team willen leren van Frank die langs komt op de training?  
Op één been schieten en de doorloop scoren en verdedigen. 

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
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E6 
  
Welke toppers spelen er allemaal in dit team? 
Britt, Maud, Lisa, Lotte en Lisanne 
  
Wie zijn de trainers/coaches? 
Iris en Noa 

Wat kan dit team erg goed? 
Wij kunnen erg goed de ballen onderscheppen en daaruit een aanval neerzetten 
 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Het afvangen onder de paal en we oefenen nog met de bal snel door te spelen 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Toen we met 8-1 gewonnen hadden van Die Haghe E3 

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij moeten tegen Die Haghe E3 spelen, vorige keer konden we met een groot aantal winnen dus hopen dat 
deze keer weer te doen! 

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Iris en Noa onze coaches 

Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn? 
Het oplopen met de spelers en dat we training krijgen 

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
23-20 voor VALTO 

Wat zou het team willen leren van Frank die langs komt op de training?  
Doorlopen, afvangen en van achter de paal scoren. 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F1 
  
Welke toppers spelen er allemaal in dit team? 
Suze, Jade, Luna, Rosan, Daan en Don 
  
Wie zijn de trainers/coaches? 
Coach: Lisanne 
Trainers: Maaike, Fleur, Fabian, Elise, Tessa, Koert, Gerard en Gerda 

Wat kan dit team erg goed? 
Scoren en winnen 
  
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
-dat we vaak naar de bal kijken en niet naar onze tegenstander 
-verliezen 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Kampioen na de 1e veldhelft 
  
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij spelen uit tegen Odo. Vorige keer was het 6-4. We kregen deze wedstrijd wat betere verdedigers maar 
we gaan deze wedstrijd zeker weer winnen! 
  
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Rosan: Mandy omdat ze heel vaak oppast 
Suze: Lisanne omdat ze haar coach is 
Luna: Don omdat ze verliefd op hem is 
Don: Daan omdat hij zijn broer is 
Jade: Lisanne omdat ze goed training kan geven 
Daan: Pieter omdat hij de beste is 

Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn? 
Dat we mogen oplopen 
  
Wat wordt de uitslag voor VALTO 2 zaterdag? 
Rosan: 32-29 
Luna: 10-7 
Suze: 22-20 
Don: 18-8 
Jade: 24-20 
Daan: 21-20 

Wat zou het team willen leren van 
Mandy en Thijs die langs komen op de 
training?  
-vrijlopen  
-niet teveel naar de bal kijken maar naar 
onze tegenstander. 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F3 

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?  
Daily, Des, Julian, Lisa, Lourens en Nikki. 

Wie zijn de trainers/coaches? 
Fleur 

Wat kan dit team erg goed? 
Heel ver overgooien en scoren. 

Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Soms letten we niet zo goed op als de tegenstander de bal onderschept. 

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Winnen! En dat Sinterklaas langskwam in de Villa.  

Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
Wij spelen thuis tegen Die Haghe F2. Vorige keer hebben we daarvan verloren, dus het wordt wel een 
moeilijke wedstrijd. We moeten ons dus goed concentreren! 

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Onze favoriete korfbalspelers zijn onze grote broers en zussen, en trainers Lisanne en Fleur vinden we ook 
heel goed.  
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?  
We vinden het heel leuk dat we op mogen lopen met VALTO 2. En we vinden het ook heel leuk dat we dan in 
het krantje komen, want dan worden we beroemd.  

Wat wordt de uitslag voor VALTO 2 zaterdag? 
We konden het niet helemaal eens worden over de uitslag. Misschien 20-14, 50-10 of 100-0.. 

Wat zou het team willen leren van Mandy en Thijs die langs komen op de training?  
We willen nog beter leren overgooien en scoren, en misschien wat tips om te leren ons beter te 
concentreren.  
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Speciale actiemenu’s in Vreeloo aanstaande zaterdag 
Omdat we een finalewedstrijd spelen met Valto 1 en Valto 2 de punten ook goed kan gebruiken, heeft 
Vreeloo speciale menu’s op de kaart gezet! 

Schnitzel menu €7,- 
Schnitzel met patat, een salade en saus naar 
keuze. 

!  

Hamburger menu €7,- 
Italiaanse bol met sla, komkommer, tomaat, een 
hamburger met speciaalsaus, patat, een salade en 
saus naar keuze.  

!  

Broodje bal menu €6,50 
Broodje bal met patat, een salade en saus naar 
keuze. 

!  

Broodje knakworst menu €6,50 
Broodje knakworst met patat, een salade en saus 
naar keuze.  

!  

Kipnugget menu €6,50 
9 kipnuggets met patat, een salade en saus naar 
keuze. 

!  

*Patat kan worden vervangen voor 
aardappelwedges.  
*Salade bestaat uit: sla, 3 plakjes komkommer en 3 
plakjes tomaat. 
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De lente komt er aan, tijd voor potgrond! 
Goed nieuws! Net als vorig jaar organiseren we dit voorjaar weer de potgrondactie "#☀

Met de kwaliteitsproducten van BVB Substrates is het weer genieten van mooie bloemen en planten in de 
tuin en/of bloembakken. Valto verkoopt voor de vierde keer de zakken Jardino potgrond, tuinaarde en meer!

Voor potgrond en tuinaarde hebben we een mooie aanbieding:

3 zakken potgrond van € 12,75 voor € 11,50 en 4 zakken tuinaarde van € 13,00 voor € 11,75.

Het enige wat je hoeft te doen, is de gewenste producten in onze online winkel bestellen en wij bezorgen tot 
in de achtertuin (alleen in De Lier).

Bestel nu via: https://ckv-valto.nl/potgrond/verkoop %&
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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) 
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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 geeft zeker lijkende overwinning in slotfase weg 
          Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Na twee korfbal vrije weekenden staat VALTO 1 voor de taak om de klus in de laatste vier wedstijden af te 
maken. We kunnen er niet meer omheen dat wij door de tegenstanders als de gedoodverfde kampioen 
worden gezien. Dit was vorige week al in het programma boekje van RODA en ook vandaag in het boekje 
van ZKV te lezen. De laatste vier wedstrijden zijn echter wel allemaal finales om te spelen, want, hoewel we 
vijf punten los staan op de nummer twee ZKV uit Zaandam, alle tegenstanders staan nu met een andere 
mind set binnen de lijnen. Zo ook de tegenstander van vandaag ZKV 1, wat vandaag alleen genoeg had aan 
een overwinning om weer de aansluiting bij VALTO te krijgen. Zij hadden vorige week al een wedstrijd 
gespeeld tegen RODA, waar zij net als vanavond in de slotfase de wedstrijd in hun kant op lieten kantelen. 
ZKV moet het vooral van de heren hebben, dus onze heren konden aan de bak. Aan de dames de taak om 
de aanspeelpunten zoveel mogelijk er uit te halen. Toch wist de thuisploeg in de eerste aanval de score te 
openen uit een afstandsschot van één van de heren. Het eerste aanvalvak van VALTO had het lastig en wist 
maar niet tot scoren te komen. Na vier minuten moest de verdediging voor de tweede keer zwichten voor de 
ZKV aanval. Het verdedigingsvak had minder moeite om de korf te vinden. Thom schoot binnen no time de 
aansluitingstreffer binnen en toen Bart met een overtreding van scoren werd gehouden mocht Thom deze 
afronden vanaf de strafworpstip. Met om en om scoren wisten Frank, Thom en Mees ons gelijke tred te laten 
houden met de thuisploeg tot 5-5 halverwege de eerste helft. Romeé, vandaag spelend op de plaats van de 
donderdag geblesseerd geraakte Maaike, wist met twee treffer op rij het eerste gaatje voor ons te slaan. 
VALTO kreeg nu meer grip op de Zaanse aanvallen en wist zelf makkelijker de korf te vinden. Met twee 
doelpunten van Frank en het afstandsschot van Bart stond er ineens een 5-10 voorsprong op het bord. Het 
lukte VALTO echter niet om deze voorsprong tot de rust vast te houden. De thuisploeg zou voor de rust nog 
vier keer scoren, waar VALTO alleen een treffer van Mees tegenover zette. Hierdoor werden de kleedkamers 
opgezocht bij een 9-11 tussenstand.  
In de rust was VALTO blijkbaar op scherp gezet, want Frank had binnen acht seconden na de hervatting al 
weer een bal door de korf liggen. De volgende treffer duurde echter weer te lang, waardoor de thuisploeg de 
aansluiting behield. Bart, Romeé en Zané herstelden het verschil naar vijf, maar ZKV zou met hun tweede 
strafworp van de zes het verschil weer kleiner maken. 
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Bart herstelde dit nog wel, maar niet veel later wist één van de nieuw ingebrachte dames de korf te vinden. 
Via twee discutabele strafworpen wist ZKV de aansluiting weer te krijgen bij 14-16, maar zorgden Bart en 
Thom ervoor dat het verschil weer hersteld werd. De thuisploeg zou in deze fase alleen vanaf de 
strafworpstip scoren en pakte het ene na het andere cadeautje van de heer Andriessen uit. Wederom waren 
het Bart en Thom die het verschil herstelden en een 16-20 tussenstand op het bord zette met nog 12 
minuten op de klok. De thuisploeg rook echter bloed en zag dat er mogelijkheden lagen voor een stunt. Er 
werd fysiek nog een schepje bovenop gedaan, waar de leidsman regelmatig het overzicht kwijt was. Waar bij 
de thuisploeg de overtredingen, al dan niet begaan, gestraft werden met een strafworp of vrije bal, bleef het 
bij VALTO steeds bij spelhervattingen. VALTO kon hier echter altijd prima mee omgaan en hield in 
voorgaande wedstrijden op zulke momenten het hoofd koel. Vandaag lieten de spelers zich echter uit de tent 
lokken en maakten de nodige fouten en verkeerde keuzes. Er werd op verkeerde momenten geschoten en 
er slopen wat plaats fouten in. Dit was koren op de molen van de thuisploeg. Met nog zes minuten op de 
klok kwam ZKV via een afgeronde vrije bal weer op gelijke hoogte bij 21-21. De thuisploeg ging natuurlijk op 
jacht naar de volgende treffer en schuwde daarbij het nodige duw en trekwerk niet. Scheidsrechter 
Andriessen zag hier echter geen kwaad in en het was de fout van VALTO om hierop te gaan reageren en 
zich liet verleiden tot ongecontroleerd spel. Nikki zou ons drie minuten voor tijd voor de laatste keer op 
voorsprong zetten bij 21-22, maar de thuisploeg was helemaal los. Met nog twee minuten op de klok kwam 
ZKV weer op voorsprong en moest VALTO na bijna veertig minuten weer in de achtervolging. Met iets meer 
dan een minuut gooide de thuisploeg echter de wedstrijd in het slot toen de 24-22 van dichtbij werd binnen 
geschoten. De laatste aanval van VALTO was na één schot weer over en de rest van de tijd speelden de 
thuisploeg gedisciplineerd uit met in de slotseconden ook nog een treffer, waarmee de eindstand op 25-22 
kwam te staan. De eerste nederlaag van dit zaalseizoen hakt er wel in. Vooral omdat we deze voornamelijk 
aan ons zelf te danken hebben. Hoewel de leidsman meerdere discutabele beslissingen nam, zullen we de 
hand in eigen boezem moeten steken dat we ZKV niet van ons afgeschud hebben. In plaats daarvan voeren 
zij nu de druk op en zal er in de resterende wedstrijden nog tweemaal gewonnen moeten worden. Volgende 
week wacht ons vlaggenschip weer een pittige tegenstander. Dan komt Excelsior uit Delft op bezoek en zij 
hebben nog een appeltje met ons te schillen. In januari wist VALTO in Delft met 16-28 te winnen, maar had 
Excelsior toen een off-day of was VALTO zo goed. Na volgende week zullen we het weten, maar dit kan 
natuurlijk niet zonder publiek. Vandaag was er in Zaandam ook een lekker gevuld “vakkie V” aanwezig, maar 
volgende week verwacht ik dat de Vreeloohal uit zijn voegen barst. Na de eerste nederlaag zal het 
vlaggenschip al uw steun kunnen gebruiken om deze misstap recht te zetten. Wellicht een leuk idee om de 
tribunes weer eens oranje te laten kleuren om het thuisgevoel voor de ploeg een extra impuls te geven.  

    Dus graag tot volgende week in het oranje, Arno van Leeuwen.  

VALTO B3 
De VALTO B3 had afgelopen zaterdag 9 maart een uit wedstrijd tegen Alo B2. Het was een leuke wedstrijd 
om te zien. Toen het rust was stond het 9-4 voor Alo. De VALTO B3 heeft met plezier gespeeld, maar helaas 
hebben ze toch verloren. De eindstand is uiteindelijk 12-8 geworden.  
 
       Groetjes, Marleen Poot 

VALTO C3 
Zaterdag 9 maart speelde we uit tegen DES in Den Hoorn. 
Ons team was compleet. Steven coachte onze wedstrijd, met dank hieraan. 
Des scoorde de eerste binnen 10 minuten. Dat was geen goed begin. 
Maar al gauw wist VALTO het om te draaien. We waren veel aan de bal en werd het voor de rust 4-7 
Voor VALTO. Des probeerde het nog spannend te maken in de tweede helft, al gauw werd het 6-8 . 
Maar gelukkig ging dit weer gauw de goede kant op en werd de eindscore 7-11 voor VALTO. 
Dus toch een mooie overwinning. 
       Groeten Levi en Desiree 

De Bijblijver, 11 maart 2019 !17



VALTO D2 
Zaterdag speelde onze D2 tegen Fortuna Delft. Het begin verliep moeizaam en VALTO keek nagenoeg hele 
wedstrijd tegen een achterstand. Halverwege de tweede helft werd VALTO wakker....een 6-4 achterstand 
werd ongebogen naar een 6-9 voorsprong!  
De doelpuntenmakers: Sanne 2x, Frenk 2x, Daan 2x, Danique 1x, Dieuwertje 1x, Michel 1x.  

Dijkvogels D2 - VALTO D3  
Vanochtend ging de D3 op weg naar Maasdijk voor de Westlandse Derby.  
De verwachtingen waren hoog gespannen, want alleen bij winst maakt de D3 nog kans op het 
kampioenschap. De wedstrijd begon goed, met binnen een minuut al een punt gemaakt door Kevin.  
Al snel werd wel duidelijk dat het deze wedstrijd geen doelpuntenregen zou worden, want de verdediging 
was ijzersterk. Zowel bij Dijkvogels als bij VALTO. Gelukkig wist Kevin in de eerste helft nog een punt te 
maken, waardoor we met 0-2 de rust in gingen. Na rust wist Dijkvogels te scoren, waardoor het 1-2 stond. 
Het werd nu wel heel spannend! Vlak daarna zorgde Noortje voor een mooi doelpunt van grote afstand en 
Robin scoorde ook, waardoor het 1-4 stond. In de laatste minuten wist Dijkvogels nog een keer te scoren.  
De overwinning was voor VALTO. 2-4! Wat een blijdschap!!  
 
      Groeten Lars en Michelle 

VALTO E2 
VALTO E2 kreeg deze morgen Achilles op bezoek, sinds lange tijd weer een keer in hal 2 van de Vreeloo. 
VALTO speelde direct al aanvallend en snel, na eerst een misser van Bas volgde het eerste en tweede punt 
gemaakt door  Stacey en daarna kwam het laatste punt van deze eerste 10 minuten door Mike. Met een 3-0 
voorsprong starten we aan de 2de 10minuten waarbij Anne in het veld kwam en Lieke rust had. Bas maakte 
al snel de 4-0 maar Achilles ging ook zeker actiever spelen. Na een mislukte poging van Bas en Stacey 
scoorde Achilles het eerste tegendoelpunt. Na weer een voltreffer door Stacey gingen we de rust in met een 
5-1 voorsprong. In het 3de deel bleef Mike aan de kant er werd het 6-1, 7-1 en vervolgens 7-2 door een toch 
wel mooi afstandsschot van Achilles. In het laatste deel waren de krachten een beetje op. Ondanks diverse 
pogingen vanuit beide partijen geen verandering in de stand, het bleef 7-2.  Een mooie en wel verdiende 
overwinging van de E2. 
  
     Groetjes van Mike en Eelco 

Ondo E10 tegen VALTO E7 
Oei, oei, oei, wat was het vroeg! Om 8.15 uur vertrokken we naar de Hoekstee in Hoek van Holland (tegen 
wind!). Een pittige tegenstander voor ons, want vorige keer kwamen we er niet uit. Toen werd het 10-10. 
Helaas was ons team niet compleet: Sophie is (helaas) transfervrij vertrokken naar de E4, Mirthe viel met 
haar kin op de stenen en die de stenen wonnen en Solana kon er niet bij zijn. Maar ja, korfbal is een echte 

familiesport, dus Vinn tovert gewoon een grote broer erbij: Sten, die sinds kort 
meetraint bij de D. Geweldig dat je ons kwam helpen. Voor het eerst hadden we dus 
meer jongens (Tim, Vinn en Sten), dan meisjes (Lizzy en Nora). 
De E7 ging goed van start en Nora opende de score. Er zaten wel een paar ‘Speedy 
Gonzalesses’ bij, maar geen enkel kind begreep wat de moeders daarmee 
bedoelden. Is natuurlijk ook wel een beetje van de vorige eeuw. Voor de kids: zie het 
plaatje. Zo ziet Speedy Gonzales eruit  en hij kon altijd heel hard rennen. Maar goed, 
het eerste kwart ging gelijk op. Twee mooie scores van Vinn! Stand: 4-3. Het tweede 
kwart werd ook spannend, maar de broers konden elkaar goed vinden met lange 
snelle ballen. Sten en Vinn scoorden allebei. 
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Ruststand: 5-5. Het derde kwart ziet er op papier saai uit, maar dat viel reuze mee. Er werd niet gescoord, 
maar dat kwam vooral omdat Lizzy veel rebounds had! Lizzy is onze allergrootste kleine speler, dus niemand 
rekende daarop ' . Het laatste kwart werd zenuwslopend (voor de bank dan) en duurde eigenlijk precies 
136 seconden te lang. Onze drie jongens scoorden nog één keer. Sten maakte 8-6. Tim 8-7 en Vinn 8-8. De 
moeders en vader zaten te trillen op de bank. Helaas was de energie aan het einde een beetje op, waardoor 
het verdedigen lastig werd. En tja, met die Speedy Gonzales erbij, werd de eindstand toch 10-8 voor Ondo. 
Goed gespeeld E7! En Sten: bedankt! 

    Groetjes van de Nora’s moeder (geboren in de vorige eeuw) 

Wion F1 - VALTO F1 
Vandaag mochten we uitspelen in Rotterdam. Jade scoorde al snel het eerste doelpunt, waarna Daan er 2 
scoorde en we een super speler tegen ons kregen. Wat er voor zorgde dat Wion ook een punt scoorde. 
Rosan, Suze en Don scoorde nog een aantal doelpunten en Wion (helaas) ook, waardoor we de rust in 
gingen met een 4-8 voorsprong. 
Na een peptalk van onze super coach Lisanne starten we de 2e helft. 
Hierin scoorde Jade, Luna, Rosan, Don, Suze en Daan allemaal doelpunten en de tegenpartij nog een 
aantal keer waardoor de eindstand op 10 - 17 eindigde en wij de 2 punten mee naar huis namen.  

      Groetjes Luna Kester 

Lente aanbieding 

!  
Sponsor commissie heeft met Houthandel Van der Marel geregeld dat we voor inkoopprijs een bankje 
kunnen kopen. Het doel is 20 bankjes langs de lijn te plaatsen zodat we voldoende zitplaatsen hebben bij 
wedstrijden van VALTO. Help VALTO te investeren in haar supportersgroep en koop een bankje voor 110€ in 
de webshop. 
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!  
We mogen weer tappen in de feesttent ! 

Vrijdag 3 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. We zijn op zoek naar mensen die 
kunnen tappen, frisdrank in schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje verdienen, 
dus geef je op, en help VALTO. Ouders en andere mensen zijn  van ook van harte welkom, om te helpen of  
je kent iemand die het er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige  optreden, dus we 
gaan met ze allen mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen 
moet 16 +zijn. Dus geef je op bij Gj Stolk. 
Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
       Groetjes GJ  
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