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Met z’n allen
Daar stond je dan vanmorgen, het was wel spannend, maar toch ook fijn. Ik ga misschien wat ver terug
in de tijd, maar ik schat in dat het merendeel van de lezers deze zin wel kent. Voor de kids die niet
weten wie Hennie Huisman is, of was in zijn tijd, het was de eerste zin van een liedje dat na afloop van
de Mini Playback Show werd gezongen, zoek maar na op Youtube. In dit geval moest ik er aan denken
toen zaterdag de F4 haar eerste wedstrijd speelde. Net als een aantal jaren geleden in toen nog de F5
was het weer bijzonder om je eigen kind bezig te zien. Beetje spanning, onwennig, vooral verdedigend,
uitzinnige blijdschap bij een doelpunt.
Mooi om te zien, maar ook trots. Want opnieuw beleef ik de stappen van eerste aanmelding tot nu. Het
runnen van een korfbalclub in de vrije tijd is niet altijd even makkelijk, maar als ik zie wat er gebeurt na
een aanmelding, bij een eerste training en daarna, dan word ik wel blij. Leuke trainers die aandacht
geven aan de spelertjes, iedere keer weer leuke oefeningen bedenken, de begeleiding van de
coördinator om een team te formeren, coaches die gezocht en gevonden worden en dan uiteindelijk
een eerste oefenwedstrijd, waarbij de scheidsrechter alle tijd neemt, uitleg geeft en af en toe een oogje
dichtknijpt. Zoals het hoort. Enthousiaste jeugd die zometeen op het veld voor het ‘echie' mag gaan
spelen.
Bovenstaande is het resultaat van iets dat we met z’n allen doen. Alles binnen de club, al die
onderdelen. Of het nu trainingen zijn, wedstrijden, de teams van de week. De kantinediensten, de
activiteiten, de acties, de klussen die gedaan worden. Ik kan nog wel even doorgaan. Natuurlijk gaat er
wel eens wat mis, maar ook dan doen we het nog steeds met z’n allen. We zorgen samen dat het wordt
opgelost of we spreken elkaar er op aan. We leren er van en doen het een volgende keer goed of in
ieder geval beter. Volgens mij werkt het zo en volgens mij heeft het altijd zo gewerkt.
Ik neem jullie nog één keer mee terug naar een tijd die niet iedereen heeft meegemaakt. Als 6-jarig
jochie speelde ik mijn eerste wedstrijdje in de R2. De telling ging nog van R, naar Q, naar P, naar A,
naar J en uiteindelijk de senioren. Er werd nog in 3 vakken gespeeld bij de junioren en senioren en de
kantine had twee kleedkamers met ieder twee douches. En dat was al een luxe in vergelijking met de
tijd daarvoor. Toen microkorfbal werd uitgevonden, mochten we ons gelukkig prijzen met één hal, wat
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nu hal 2 is en we passen er inmiddels niet meer in. Hoe anders is het nu. Het is langzaam gegroeid, de
vergelijking met toen is misschien niet helemaal eerlijk, echter het verschil is gigantisch. Een
zaalwedstrijd van Valto 1 is een belevenis geworden, helemaal met de aantallen supporters en de strijd
van afgelopen zaterdag. De banieren, de sponsors, de teams van de week met handtekeningen jagen
en de foto na afloop. De muziek, het voorstellen, de livestream en het snelle, explosieve spel.
Dat brengt me op komende zaterdag. Een nieuwe mijlpaal kan bereikt worden. Speelden we voor de
eeuwwisseling nog 4e klasse, gaan we nu voor de Overgangsklasse zaal, ook weer voor het eerst in de
geschiedenis van onze club. Laten we er ook weer met z’n allen bij zijn. Net als in 2017 op het veld, is
het niet naast de deur, Koog aan de Zaan is het decor. Informatie over vervoer volgt zo snel mogelijk.
Tot zaterdag!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma zaterdag 23 maart 2019
16:30

Roda 1

-

Valto 1

J P Zandbergen

12:40

KCC/SO natural 4

-

Valto 2

Jelle Schut

14:45

Rust Roest 3

-

Valto 3

18:35

Valto 4

-

Atlas 2

17:25

Valto 5

-

ODO 4

14:35

Valto 6

-

Fortuna 6

18:45

Weidevogels 5

-

Valto 7

21:20

VEO 6

-

Valto 8

19:30

Achilles (Hg) 7

-

Valto 9

15:20

PKC/SWKGroep A2

-

Valto A1

16:15

Valto A2

-

Maassluis A2

15:15

Valto B2

-

Avanti/Flexcom B3

Petra Dijkstra

13:35

Valto B3

-

KCC/SO natural B3

Daniël Verbaan

15:00

Die Haghe C2

-

Valto C2

13:00

ALO C1

-

Valto C3

11:00

RWA C2

-

Valto C4

Steven Huizer

12:15

Valto D1

-

Korbis D1

Michael van der Ende

11:00

Avanti/Flexcom D2

-

Valto D2

14:15

Valto D3

-

Nikantes D1

13:15

Valto D4

-

Futura D2

11:00

Excelsior (D) D4

-

Valto D5

10:00

Nieuwerkerk E2

-

Valto E1

10:00

Phoenix E4

-

Valto E2

Pepijn Lankhorst

10:15

Valto E3

-

Die Haghe E2

Zané de Roo

09:30

Nexus E1

-

Valto E4

10:00

Meervogels/Física E5

-

Valto E5

Nicky Haneveld

10:15

Valto E6

-

DES (D) E2

Naomi Grootscholten

11:15

Valto E7

-

Dubbel Zes E3

Bart van Seters

11:15

Valto F1

-

RWA F1

Vera Lagerwerf

12:00

Die Haghe F1

-

Valto F2

11:15

Valto F3

-

GKV (H) F1
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Marco Boekestijn

Rutger Kuus

Ilse Korteland

Julia van der Eijk

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Opstellingen zaterdag
Valto 3, uit om 14.45 uur, vertrek
Simon, Floris, Steven, Thomas en Michael
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy
Valto 4, thuis om 18.35 uur, aanwezig 18.00 uur
Rob, Luuk, Roland, Frank en Kees
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: Esther
Valto 5, thuis om 17.25 uur, aanwezig 17.00 uur
Marco, Dennis, Twan, Jeroen, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Annemieke en Hellen
Valto 6, thuis om 14.35 uur, aanwezig 14.00 uur
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy, Nanne en Lysanne, res: Rosanne
Valto 7, uit om 18.45 uur, vertrek 17.45 uur
Twan, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter en Vincent H
Gerda, Nathalie en Marije, res: ??? en ???
Valto 8, uit om 21.20 uur, vertrek 20.15 uur
Martin, Arie, Marco, res: ??? en ???
Jolanda, Marleen, Fiona en Rosanne, res: ???
Valto 9, uit om 19.30 uur, vertrek 18.30 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans, Michiel en Richard
Marleen, Chantal, Claudia, Marja, res: Lysanne V

Uitslagen 16 maart 2019
WEDSTRIJD

UITSLAG

Valto 1

-

Excelsior (D) 1

24 - 23

Valto 2

-

Excelsior (D) 2

17 - 19

Valto 3

-

KOAG 3

14 - 17

Excelsior (D) 6

-

Valto 5

29 - 10

Excelsior (D) 8

-

Valto 6

14 - 10

Valto 7

-

Avanti/Flexcom 10

13 - 8

Valto 8

-

Nexus 4

Valto 9

-

KOAG 5

13 - 6

Valto A1

-

Nieuwerkerk A1

16 - 16

Phoenix A1

-

Valto A2

18 - 11

WION A2

-

Valto A3

7 - 17

KVS/Maritiem B1

-

Valto B1

12 - 24

Fortuna/ B3

-

Valto B2

18 - 6

ODO B2

-

Valto B3

10 - 1
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Maassluis C1

-

Valto C1

12 - 4

Valto C2

-

Avanti/Flexcom C2

10 - 7

Valto C4

-

Trekvogels C1

3 - 17

Vitesse (Ba) D2

-

Valto D1

2-9

Phoenix D1

-

Valto D2

6-3

Fortuna D5

-

Valto D3

3 - 14

ONDO (G) D3

-

Valto D4

2 - 10

Valto D5

-

Avanti/Flexcom D5

4-5

Valto E2

-

Fortuna E5

12 - 7 (3 - 3)

Excelsior (D) E5

-

Valto E3

6 - 5 (0 - 0)

Valto E4

-

Dijkvogels E3

11 - 3 (3 - 2)

Valto E5

-

HKV/Ons Eibernest E3

Die Haghe E3

-

Valto E6

ODO F1

-

Valto F1

9 - 8 (5 - 1)

Korbis F2

-

Valto F2

24 - 5 (7 - 4)

Valto F3
OEFENValto F4

-

Die Haghe F2

3 - 13 (3 - 4)

-

Dijkvogels F

Wedstrijdverslagen TC
Senioren
VALTO 3 speelde thuis tegen KOAG 3. Uit werd er gelijk gespeeld tegen deze tegenstander, het enige punt
dat het derde wist te behalen. Dit keer zorgde een valse start ervoor dat het derde al snel tegen een fikse
achterstand aankeek. Het derde herstelde zich echter en wist knap op voorsprong te komen. De wedstrijd
duurde helaas te lang om dit vol te houden, waardoor de punten toch met KOAG mee terug gingen: 14-17.
A.s. zaterdag speelt het derde uit tegen Rust Roest 3, thuis werd hier met 14-23 van verloren.
VALTO 4 was vrij, a.s. zaterdag komt het verre Atlas 2 naar De Lier. Uit wist het vierde nipt te winnen (1415), van deze ploeg, die onderaan staat met 4 punten. Aangezien het vierde nu op de één na laatste plek
staat, is winst wel noodzakelijk om te kunnen handhaven.
VALTO 5 speelde uit tegen koploper Excelsior 6. Het vijfde bevindt zich op de derde plek, maar wel op
gepaste afstand van de nummers 1 en 2. Thuis werd er nog knap gelijkgespeeld (11-11) tegen Excelsior, zij
het enigszins tegen de verhoudingen in. Dit keer was de tegenstander toch echt een maat te groot en was
het verschil ook in de stand terug te zien: 29-10. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen ODO 4. Uit werd
hier toch wat onverwachts van verloren, 20-17, dus het vijfde is uit op sportieve revanche.
VALTO 6 speelde uit tegen Excelsior 8. Thuis had het zesde een off-day en werd er met 5-10 verloren. Dit
keer liep het scorend wel wat beter dan in de thuiswedstrijd, maar helaas wist Excelsior er ook een paar
meer te maken, waardoor het eindresultaat hetzelfde bleef: VALTO verloor. Dit keer werd het 14-10. A.s.
zaterdag speelt het zesde thuis tegen Fortuna 6. Uit werd er nipt verloren: 10-9.
VALTO 7 speelde thuis tegen Avanti 10. Uit werd er met 6-6 gelijkgespeeld, maar aangezien Avanti
onderaan in de poule staat en VALTO nog een theoretische kans heeft op het kampioenschap moest het dit
keer toch mogelijk zijn om de punten in De Lier te houden. En dat lukte, want er werd met 13-8 gewonnen.
A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen Weidevogels 5. Thuis werd er met 8-10 verloren. Mocht het
zevende weten te winnen, dan kan het op gelijke hoogte komen met Weidevogels en blijft de kans op een
kampioenschap aanwezig, al heeft het zevende het niet geheel in eigen hand.
VALTO 8 moest thuis spelen tegen Nexus 4, maar die konden geen compleet team op de been krijgen, dus
die wedstrijd zal waarschijnlijk nog ingehaald worden op een later tijdstip. A.s. zaterdag speelt het achtste uit
tegen VEO 6. Thuis werd er met 10-16 verloren.
VALTO 9 speelde thuis tegen KOAG 5. Uit werd er met 14-18 gewonnen. Dit keer werd de basis voor de
overwinning in de eerste helft gelegd, want in de rust stond het al 8-2 voor het negende. De tweede helft
ging het wat gelijker op, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar: 13-8. A.s. zaterdag speelt het
negende al haar laatste wedstrijd van het zaalseizoen, uit tegen Achilles 7. Thuis werd er met 14-11
gewonnen. Als er dit keer ook weer gewonnen kan worden, kan de derde plek veilig gesteld worden.
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A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk A1. Uit werd er met 18-15 verloren, maar had er zeker meer in
gezeten. Bijna de hele wedstrijd stond de A1 voor, maar richting het einde van de wedstrijd kwam
Nieuwerkerk steeds dichterbij en werd het nog spannend. Met nog een halve minuut op de klok maakte
Nieuwerkerk de gevreesde gelijkmaker en daarna kreeg VALTO nog een goede kans op de volle winst. Het
mocht niet zo zijn, maar gelukkig wel een gelijkspel, 16-16, waarmee wel een heel belangrijk punt binnen
werd gesleept. Later op de dag verloor PKC A2, waarmee de voorsprong nu drie punten is op PKC A2, de
tegenstander van a.s. zaterdag. Een gelijkspel is dus voldoende om boven PKC te eindigen. Thuis werd er
met 22-20 gewonnen.
VALTO A2 speelde uit tegen Phoenix A1. Thuis werd er met 17-14 van deze ploeg gewonnen. Dit keer
wilde het bij de A2 niet zo lukken en haalde ze met name scorend niet haar niveau. Phoenix deed wel wat
het moest doen en wist daarmee de overwinning binnen te halen: 18-11, en daarmee VALTO voorbij te gaan
in de stand, want zij hebben nu één punt meer dan VALTO. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen
Maassluis A2, waar uit met 15-11 van verloren werd.
VALTO A3 speelde uit tegen WION A2. Thuis werd er met 15-12 van deze ploeg gewonnen. Dit keer was
het verschil een stuk groter en wist de A3 met 7-17 van WION te winnen. A.s. zaterdag is de A3 vrij en speelt
concurrent Weidevogels A2 tegen Achilles A4. Mocht Weidevogels deze wedstrijd winnen, zijn ze kampioen.
Als ze verliezen, dan is er nog een kans dat VALTO de week erna op gelijke hoogte kan komen, want dan
spelen ze uit tegen datzelfde Weidevogels.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen KVS B1. Thuis werd er met 14-8 gewonnen van KVS. Na een paar mindere
wedstrijden is het voor de B1 vooral zaak om weer met plezier, en voor elkaar te korfballen en op die manier
een goed resultaat neer te zetten, zodat er met vertrouwen richting het veldseizoen gewerkt kan gaan
worden. Dat lukte afgelopen zaterdag wel degelijk en ook met een mooi resultaat: 12-24. A.s. zaterdag is de
B1 vrij en de week erna volgt de laatste zaalwedstrijd, uit tegen Fortuna B2. Thuis werd er met 16-11
gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen één van de koplopers, Fortuna B3. Thuis was het nog een redelijk gelijk
opgaande strijd, waar Fortuna er uiteindelijk wel met de winst vandoor ging: 6-9. Dit keer wist de B2 er ook
weer 6 te scoren, maar was het Fortuna die het dubbele aantal er in legde, waardoor het een ruime
overwinning werd voor de thuisploeg: 18-6. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Avanti B3, waar uit met 712 van gewonnen werd.
VALTO B3 speelde uit tegen koploper ODO B2. Thuis werd er goed partij gegeven tegen deze ploeg en
werd het 4-7. Dit keer liet ODO zien de terechte koploper te zijn. Met rust stond er al een 7-0 voorsprong op
het scorebord voor de thuisploeg. In de tweede helft kreeg VALTO wel wat meer grip op de tegenstander en
bleef de schade enigszins beperkt en werd gelukkig ook de eretreffer gescoord: 10-1. A.s. zaterdag speelt
de B3 thuis tegen KCC B3. Uit werd er met 5-4 verloren, maar had er zeker meer ingezeten, dus misschien
dat het thuisvoordeel nu zorgt voor een overwinning.
Valto C1 ging op bezoek bij Maassluis C1. Thuis wist Valto nog redelijk bij te blijven en werd er 12-16
verloren. Dit keer had Valto het flink zwaarder. Er werd te weinig gescoord aan Liers zijde. Zo werd er met
12-4 verloren. Komende zaterdag is de C1 vrij.
Valto C2 kreeg de directe concurrent op bezoek: Avanti C1. Uit was er van deze ploeg verloren en dat
waren direct ook de enige verliespunten voor Valto deze competitie. Avanti had nog nergens punten laten
liggen dus Valto moest winnen om in het race te blijven voor het kampioenschap. En dat gebeurde! Er staan
nu nog twee wedstrijden op de planning die gewonnen moeten worden om het kampioenschap veilig te
stellen, te beginnen met Die Haghe C2 komende zaterdag. De thuiswedstrijd werd hier 9-1 van gewonnen.
Valto C3 was vrij. Komende zaterdag staat de kraker tegen ALO C1 in alle agenda's. Zij staan op 1 punt
voorsprong en winst zou dus betekenen dat jullie voorbij ALO gaan. Thuis werd er met 2-5 verloren van deze
ploeg.
Valto C4 kreeg Trekvogels C1 op bezoek. Uit wist Valto nog redelijk bij te blijven door met 8-5 te verliezen.
Thuis was dit helaas niet het geval en wist Trekvogels makkelijk uit te lopen naar een ruime overwinning: 317. Komende zaterdag mogen jullie het nog een keer proberen tegen RWA C2. Thuis werd hier 4-8 van
verloren.
Valto D1 ging op bezoek bij hekkensluiter Vitesse D2 die nog puntloos onderaan staan. Thuis werd hier 11-4
van gewonnen. Ook nu was Valto duidelijk de sterkere partij maar wilde het scoren pas in de tweede helft
goed op gang komen. Er werd met 2-9 gewonnen. Komende twee weken hebben jullie twee keer Korbis op
het programma staan. Aanstaande zaterdag eerst thuis. Zij staan slechts 1 punt voor in de competitie dus bij
winst gaan jullie hen voorbij.
Valto D2 ging op bezoek bij Phoenix D1. Thuis werd hier nog van gewonnen al was het toen niet
overtuigend. Deze zaterdag wilde het niet zo lukken bij Valto. De kansen werden wel gecreeerd maar
helaas door Valto niet verzilverd. Als de tegenstander dan wel scoort, dan verlies je wel. In dit geval met 6-3.
De Bijblijver, 18 maart 2019

5

Komende zaterdag gaan jullie naar Avanti D2. Jullie hebben nog niet eerder deze tegenstander gehad deze
competitie. Momenteel staan zij laatste met 4 punten.
Valto D3 ging verder met waar het al weken mee bezig is: winnen. De ene keer wat ruimer dan een andere
keer. Deze keer was het een vrij eenvoudige overwinning op Fortuna D5: 3-14. Komende zaterdag spelen
jullie thuis tegen Nikantes D1 waar jullie uit met 1-21 van hebben gewonnen.
Valto D4 ging op bezoek bij ONDO D3. Thuis werd hier nog 6-6 gelijk tegen gespeeld, dit keer was Valto wel
de sterkere partij. Er werd eenvoudig met 2-10 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen Futura D2
die pas 4 punten wisten te halen deze competitie.
Valto D5 speelde een net niet wedstrijd tegen Avanti D5. Uit werd hier met 2-5 van verloren. Avanti kwam dit
keer ook niet verder dan 5 goals en Valto maakte er 4. Spannend dus maar helaas wel verloren. Komende
zaterdag reizen jullie af naar Delft om tegen Excelsior D4 te spelen. Thuis werd hier 4-9 van verloren.
VALTO E1 had een vrij weekend en gaat volgende weekend op bezoek bij Nieuwerkerk.
VALTO E2 kende een lastige start tegen Fortuna, maar ging daarna beter draaien en vooral de kansen af
maken. Al snel liepen ze uit en deze voorsprong wisten ze deze week ook vast te houden. Een verdiende
overwinning voor de E2: 12-7 winst. De E2 gaat zaterdag op bezoek bij Phoenix.
VALTO E3 speelde een goede wedstrijd. Ze deden erg hun best en creëerden veel kansen. Helaas voor de
E3 scoorde Excelsior één keer meer. Zo wonnen zij de wedstrijd met 6-5. Zaterdag komt Die Haghe E2 op
bezoek.
VALTO E4 kreeg Dijkvogels op bezoek. De E4 speelde precies zoals de coaches het hoopten; goed
afvangen, langere aanvallen en daardoor veel doelpunten. Het harde werken werd beloond met een 11-3
overwinning. Volgende week gaat de E4 naar Nexus.
VALTO E5 speelde tegen HKV/OE en daartegen had de E5 het lastig. De tegenstander speelde veel op de
doorloop en daar had VALTO geen antwoord. Zo ging de wedstrijd verloren met 3-9. Komend weekend staat
de wedstrijd met Meervogels op het programma.
VALTO E6 nam het op Die Haghe E3. De ouders die mee waren om te coachen zagen een goede wedstrijd
van de E6 met veel diepe ballen en goed samenspel. Zo won de E6 met 7-1 hun wedstrijd. De E6 blijft
hierdoor tweede in de poule met nog een kleine kans op meer. Volgende week eerst zelf winnen van DES.
VALTO E7 had een vrij weekend en mag zaterdag aantreden tegen Dubbel Zes.
VALTO F1 kwam helaas te kort tegen streekgenoot ODO. Het was een spannende wedstrijd waarin de F1
net een doelpunt tekort kwam. Zo eindigde de wedstrijd in 9-8 in Maaslands voordeel. RWA is de volgende
tegenstander voor de F1.
VALTO F2 had het erg moeilijk tegen Korbis. De nummer 2 nam al snel een voorsprong waarna de
superspeler erin kwam bij de F2. Dit had echter niet het gewenste effect, maar zorgde er wel voor dat de F
een paar mooie doelpunten kon scoren. Korbis scoorde er wel meer, dus gingen zij er met de punten
vandoor. Komend weekend staat Die Haghe F1 op het programma voor de F2.
VALTO F3 nam het op tegen Die Haghe en ook zij kenden een moeilijke pot. Verdedigend was het erg
wisselvallig en aanvallend lukte het maar niet om te scoren. Pas in het laatste kwart lukte dit wel, drie keer
zelfs en prestatie waar de F3 best trots op mag zijn. Zaterdag neemt de F3 het op tegen GKV.

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 ook van harte welkom, om te helpen of je
kent iemand die het er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellig optreden, dus we gaan
met zijn allen er een mooie avond 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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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Nieuws van de Technische Commissie
It’s finale time!
Vorige week had Valto 1 een te zware dobber aan ZKV uit in Zaandam.
Met 25-22 werd er verloren waardoor dit weekend tegen Excelsior niet de
kampioenswedstrijd was maar wel een héle belangrijke. De hele wedstrijd
ging het gelijk op tot Valto in de 2e helft steeds vaker een klein gaatje kon
slaan en dat gaatje hielden ze vol tot het eind! Met 24-23 werd Excelsior voor de tweede keer verslagen dit
seizoen. Komende zaterdag kan het kampioenschap tegen nummer 6 Roda in Koog aan de Zaan worden
behaald. Zorg dat je er bij bent en zie Valto geschiedenis schrijven! Valto 2 verloor vorige week jammerlijk
tegen Tempo maar dit weekend kwam Excelsior 2 alweer op bezoek. De nummer 6 in poule ROKB had het
lastig tegen Valto maar zoals vaker gebeurd dit seizoen lukt het de ploeg niet om het tempo de gehele
wedstrijd vast te houden. Excelsior sloeg aan het einde van de wedstrijd toe en won met 17-19. Het 2e speelt
in een lastige poule en zal volgend jaar helaas terugzakken naar de 1e klasse in de zaal.
Valto A1 won vorige week van Tempo uit Alphen en dit weekend kwam nummer 5 Nieuwerkerk op bezoek.
In een spannende wedstrijd deed de A1 goede zaken want het speelde gelijk met 16-16! Een verdiend maar
ook wel een bonuspunt waardoor het een betere uitgangspositie heeft voor handhaving in de
Overgangsklasse. Volgende week de degradatiestrijd, dan zal Valto op bezoek gaan bij PKC in
Papendrecht. Winnen ze dan handhaaft Valto zich, wordt er verloren dan hangt alles af van de laatste
wedstrijden en zal Valto met 1 punt in hun voordeel punten moeten pakken bij Die Haghe of PKC punten
moeten laten liggen tegen (bijna) kampioen KVS.

Eventuele busreis richting Koog aan de Zaan ( Roda – Valto)
Op het moment zijn we aan het inventariseren wat de opties zijn voor het organiseren van een busreis
richting Koog aan de Zaan om zoveel mogelijk supporters aanwezig te laten zijn bij deze wedstrijd om Valto
te steunen!

Nieuws van vorige week
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

AGENDA VOORJAARSVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Voorjaarsvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 15 april 2019, in de villa.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 begint de vergadering. We willen benadrukken dat ook de
ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op deze vergadering te
vertegenwoordigen.
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen Najaarsvergadering 2018
3. Plannen en mededelingen van het bestuur
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4. Contributieverhoging
5. Jubilarissen
6. Rondvraag
Agendapunten voor de vergadering kunnen uiterlijk 3 x 24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris, secretaris@ckv-valto.nl). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid
bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
Namens het bestuur, Fiona Rijsdijk

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Geen wedstrijdsport teruggehad. Toch zag ik Cock en Pierre wel fluiten maar dit was
breedtesport bij onszelf.
Wedstrijdsport buiten VALTO
Jan floot de wedstrijd Spirit (V) – Noviomagnum 1. Ik was met mijn tweet in de war
omdat ik bij Spirit (V) nog steeds aan Vlaardingen denk. Maar dit is inmiddels Twist en de V staat voor
Voorthuizen.
Jan meldt: “Wedstrijd ging goed. Er stond niets meer op het spel. Het was een soort oefen potje met als
uitslag 18 tegen 19”.
Cock floot Eibernest 4 en floot dus ook Valto 9. Cock meldt: “Gisteren Valto 9 tegen KOAG gefloten. Wat
een leuk team is Valto 9 en wat een leuk korfbal spelen zij.
Ik heb een hele leuke wedstrijd gefloten met een leuk team.
Valto was echt veel te sterk voor KOAG. Valto heeft dan ook ruimschoots gewonnen. Eindstand 14-6.
Vandaag HKC Eibernest 4 tegen KZ/Thermo4U gefloten. Ook dit was een zeer leuke wedstrijd met twee
ploegen die duidelijk de winst wilde pakken.
De gehele wedstrijd ging het gelijk op met strijdvaardige ploegen.
Ook in de tweede helft zag je deze strijdvaardige ploegen terug. Echter was KZ zuiverder met het schot.
Waardoor zin met de winst er vandoor gingen.”
Beiden ploegen bedankt voor deze fantastische wedstrijd.
Eindstand 12-19!

Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
15:45 Maassluis 1

Merwede / Multiplaat 1

Jan Korteland

13:20 ALO 2

Achilles 4

Cock Matthijsse

14:00 ZKV 3

Apeldoorn 2

Thijs Dijkstra

zondag 24 maart 2019

Rick en Alex hadden rust. De korfballeague ligt wat voor op de reguliere competitie maar wellicht komt er
nog een wedstrijd.
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.
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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
16-03-2019
16-03-2019
30-03-2019
30-03-2019

TIJD
18.30
16.45
18.30
16.50

WEDSTRIJD
VALTO 1 – EXCELSIOR 1
VALTO 2 – EXCELSIOR 2
VALTO 1 - TEN DONCK 1
VALOT 2 – TOP (A) 2

TEAM VD WEEK
E5 + E6
F1 + F3
D5
KANGOEROES +
F4

Frank de Rijcke
Mandy en Thijs
Mees Koole
Lisanne/Lisanne/Lotte
Rick Dasler

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)

Helpende handjes gezocht bij het NK veldkorfbal 22 JUNI AS!
Zoals al eerder vermeld in de Bijblijver en op de website mag CKV Valto dit jaar en volgend jaar het NK
Veldkorfbal organiseren.
Dat betekent korfbal op het allerhoogste niveau voor de C, B en A-jeugd en de senioren op onze eigen club
in De Lier!
Het wordt een heel mooi evenement voor jong en oud en waar we veel helpende handjes bij nodig hebben.
Inmiddels stromen de aanmeldingen al lekker binnen dus daar zijn we super blij mee!
Om alles goed ingevuld te krijgen, hebben we nog echter nóg meer aanmeldingen nodig…J.
Waar zijn we naar op zoek?
- Sterke mannen voor het opbouwen en afbreken van dit gehele evenement (vrijdag, zaterdag en zondag).
- Parkeerwachters die op verschillende parkeerplaatsen het verkeer in goede banen leiden
- Aanpakkers die zorgen voor het netjes houden van het terrein, de toiletten, kleedkamers etc.
- Commerciële talenten die diverse broodjes, frietjes, snoepjes en andere lekkernijen kunnen verkopen
- Baktalenten voor het bakken van overheerlijke taarten
- Teambegeleiders die het gaaf vinden een topteam te begeleiden op deze dag
- Spelletjesbegeleiders die meehelpen met het kinderprogramma
- Etc.
Er zijn diverse taken te vervullen en vele handen maken licht werk dus… ga naar de speciale pagina op
onze website (https://ckv-valto.nl/nk-veldkorfbal/ ) en vul daar het formulier in.
Hartelijk dank!
Namens de organisatie NK Veldkorfbal
Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligerscoördinatie NK Veldkorfbal)
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

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
Twee strohalmen geknakt in de Vreeloohal.
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
In de 12e speelronde in de zaalcompetitie stonden er vandaag meerdere belangrijke wedstrijden op het
programma. De junioren zijn verwikkeld in de strijd om handhaving in de overgangsklasse met twee punten
boven de nummer zeven PKC/SWKGroep A2. Vandaag werd een belangrijk punt gepakt tegen de junioren
van CKV Nieuwerkerk. Hiermee is het gaatje nu drie en zal er volgende week iets minder druk op de
uitwedstrijd liggen voor onze A1 tegen dit PKC A2. Thuis wisten zij met 22-20 van deze tegenstander te
winnen, dus lijken de ploegen wel aan elkaar gewaagd. Succes volgende week in Papendrecht!!
Voor VALTO 2 lijkt het lot al beslecht, maar was er nog een theoretische kans op handhaving, welke we
natuurlijk maar al te graag wilden behouden. Dan moest vanavond wel gewonnen worden van de nummer 6
in de poule, CKV Excelsior 2, met minimaal een verschil van zes doelpunten. Met een beetje geluk was dit
best mogelijk geweest, maar de gasten hadden er natuurlijk alle belang bij om vandaag de punten te pakken
en op die manier een verblijf in de overgangsklasse veilig te stellen. Onder leiding van scheidsrechter
Gelissen vatte VALTO 2 direct de spreekwoordelijke koe bij de horens. Ron was binnen tien seconden
trefzeker en even later wist Lisa de 2-0 binnen te schieten. Het andere vak kon hier geen vervolg aan geven,
waardoor het drie minuten later weer gelijk stond en de gasten zelfs op een 2-3 voorsprong kwamen. Door
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doelpunten van Lisa en Pieter werd een 4-4 tussenstand bereikt, waarna Ron en Ruben weer een gaatje
wisten te slaan. De gang naar de kleedkamers werd gemaakt bij de 9-7 tussenstand en hadden we nog een
spannende 2e helft in het vooruitzicht. De gasten wisten in de eerste aanval de aansluiting weer te vinden,
maar tot de 10-8 tussenstand zou VALTO het initiatief houden. De druk werd echter wel opgevoerd door de
gasten en zij wisten binnen drie minuten de gelijkmaker door de korf te gooien en namen direct weer een
kleine voorsprong bij 10-11. Ron, die vandaag al meerdere ballen uit de korf had zien draaien, wist de
gelijkmaker weer te maken, waarbij de bal weer angstvallig lang in de korf bleef draaien maar gelukkig aan
de onderkant besloot de korf te verlaten. Excelsior trok echter de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich
toe. Zij waren het nu steeds die als eerste scoorde en wij die het gaatje weer dichtte. Rick, weer terug van
zijn schouder blessure, durfde het ook weer aan om de duels aan te gaan en kwam binnen de lijnen om
meer rebound te pakken. Dit pakte goed uit en kon Pieter weer voor de gelijkmaker tekenen. Na deze 12-12
tussenstand zou het echter lang duren voor VALTO weer op gelijke hoogte kwam bij 17-17. Lotte, Ron en
Thijs zorgden er voor dat Excelsior nier verder kon weglopen dan een marge van twee, waardoor we elf
minuten voor tijd door twee doelpunten van Ron weer op gelijke hoogte kwamen. Deze laatste elf minuten
streden beide ploegen voor elke centimeter en was aan beide kanten wel duidelijk het belang van deze
wedstrijd zichtbaar bij de spelers. Er werden door beide ploegen onnodige fouten gemaakt en was het
afwachten wie er met de buit vandoor zou gaan. VALTO zou in deze slotfase weinig geluk hebben bij hun
schoten en zou niet meer tot scoren komen. Excelsior deed dit nog wel twee keer, waardoor zij zich
verzekerden met een verlenging van een verblijf in de overgangsklasse door de eindstand op 17-19 te
zetten. De strohalm van VALTO 2 knakte dus in de slotfase van deze wedstrijd. Zij kunnen wel met
opgeheven hoofd terugkijken op weer een goede wedstrijd, waarin zij lang mee konden met de
tegenstander maar het niet lang genoeg vast kunnen houden om het in hun voordeel te beslissen. Volgend
seizoen zal er in de zaal dus weer een niveau lager gespeeld worden door VALTO 2, maar zij zullen de
laatste twee wedstrijden in de zaal de huid nog zo duur mogelijk verkopen aan KCC/So Natural 4 en TOP (A)
2 om met een goed gevoel de veldcompetitie te hervatten. Wij hopen dat ook bij deze wedstrijden we weer
op uw steun kunnen rekenen en misschien kunnen we nu wel voor een stuntje zorgen.
Dan de wedstrijd waar we al lange tijd naar uitkijken. Het vlaggenschip was vorige week uit koers geraakt in
Zaandam en verloor onnodig van KV ZKV 1, waar in de laatste tien minuten een 18-21 voorsprong werd
weggegeven en met 25-22 het onderspit werd gedolven. Hierdoor was er vanavond geen
kampioenswedstrijd te spelen, maar was het gewoon zaak de draad weer op te pakken. De vakantie had de
spelers blijkbaar geen goed gedaan en leken uit de flow waar ze in zaten voor de vakantie. CKV Excelsior 1
was vandaag de tegenstander, waar op 12 januari met 16-28 ruim van werd gewonnen. Zij misten toen
echter wel de nodige spelers door blessures. Vandaag waren zij compleet en ook waren zij uit op revanche
en daarmee ook gelijk nog de hele kleine kans op een kampioenschap open te houden. Hoewel deze
strohalm wel erg dun was zouden zij er wel vol voor gaan bleek al snel na het eerste fluitsignaal van
scheidsrechter van Heiningen. Aan hem de taak om deze wedstrijd in goede banen te leiden. Onder het
toeziend oog van het in grote getalen opgekomen publiek ging de wedstrijd van start. Het was Laurens die
de score opende, maar binnen enkele seconden had Excelsior de gelijkmaker er ook inliggen. Tom en Mees
wisten het eerste gaatje te slaan voor VALTO, maar in de volgende Delftse aanval was de eerste strafworp
een feit. Niet veel later werd ook de gelijkmaker binnen geschoten en hadden we al zes doelpunten in vier
minuten. Door om en om scoren stond er even later een 5-4 tussenstand op het bord door doelpunten van
Mees en Naomi, toen Excelsior hun tweede cadeautje mochten uitpakken vanaf de strafworpstip. Mees en
Thom wisten weer een gaatje te slaan naar 7-5, maar lang kon het VALTO publiek hier niet van genieten.
Binnen een minuut was deze voorsprong weer verdwenen en stonden we halverwege de eerste helft bij 8-8
nog steeds op gelijke hoogte. Zané en Laurens zette ons echter weer op voorsprong, waarna de coach van
Excelsior besloot een time out te nemen. Deze had wel zijn uitwerking, want de voorsprong verdween weer
als sneeuw voor de zon door twee Delftse doelpunten. VALTO bleef echter aan de goede kant van de score
toen er met om en om scoren naar de 13-12 ruststand werd gewerkt.
Excelsior kwam scherp uit de kleedkamer en hadden hun missie duidelijk nog niet opgegeven. Bart,
vandaag weer op de bank begonnen, kwam binnen de lijnen op de plaats van Mees om vooral in de rebound
de strijd aan te gaan met Ryan, die toch wel een beetje te veel rebound pakte. Met twee snelle doelpunten
wisten zij aan de goede kant van de score te komen bij 13-14, maar Romeé zorgde voor de gelijkmaker.
Excelsior rook echter hun kans en gingen er nu vol voor. De wedstrijd werd grimmiger en de heer van
Heiningen was niet te benijden in deze verhitte duels. Aan hem de taak om in split second te beslissen wie
de overtreding maakte, waarbij lang niet altijd iedereen het met hem eens was. Hij hield het hoofd koel en
waakte ervoor dat de zijn beslissingen in balans bleven. De gasten wisten hun eerste voorsprong van twee
verschil te pakken bij 14-16, maar Nikki en Mees hielden ons in de wedstrijd. Na dertien minuten nam Eric bij
de 16-16 tussenstand een time-out om de ploeg weer op de rails te zetten, wat er in resulteerde dat VALTO
door doelpunten van Frank en Laurens weer een voorsprong nam. Het moment voor de Excelsior coach om
ook weer een time-out te nemen. Thom zou hierna eerst onze voorsprong uitbreiden naar 19-16, maar
Excelsior behield de aansluiting door een kort kansje achter de korf te benutten. Frank diende deze treffer
van repliek, maar toen mochten de gasten voor de vijfde keer vanaf 2,5 m een cadeautje uitpakken. Met nog
ruim zeven minuten te gaan stond er nu 20-18 op het bord en kwam Lisanne B binnen de lijnen op de plaats
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van Nikki. Ook bij Excelsior was het wisselen van spelers al in volle gang en bleven zij druk uitoefenen op
onze verdediging. De aansluitingstreffer viel weer, maar deze werd nog weggepoetst door Romeé. Na weer
een Delftse treffer was het Laurens die onze voorsprong herstelde, maar toch wist Excelsior op minder dan
drie minuten voor het einde weer langszij te komen bij 22-22. Met VALTO E5, E6, F3 en F1 hadden we
echter prima gangmakers op de trommels met als aanvulling de junioren en jonge senioren daarnaast als
luid koor werd de eindsprint ingezet door het vlaggenschip. Naomi en Laurens leken de wedstrijd in het slot
te gooien door er 24-22 van te maken en er nog 1:20 op de klok stond. Excelsior weigerde echter te
capituleren en ging er nog eens vol tegenaan. Kat in het bakje denk je dan, maar dan komt er toch weer een
momentje waar de leidsman de bal weer, al dan niet terecht, op de stip legt en krijg ik een deja vu naar vorig
seizoen toen we in de laatste minuten in Middelburg tegen Fortis vier strafworpen om onze oren kregen. Aan
routinier Reinier v.d. Hoek om dit cadeautje uit te pakken. Of het door het lange wachten was of dat het door
het lawaai aan de kant kwam zullen we nooit weten, maar ik denk dat Reinier deze strafworp nog wel even
op zijn netvlies zal hebben. Hij wist de korf niet te raken, maar de aanval bleef wel aan de gasten. De klok
tikte langzaam door en met nog minder dan dertig seconde op de klok wisten de gasten de
aansluitingstreffer binnen te schieten. Ondanks dat iedereen in de Vreeloohal dacht dat VALTO het nu
zonder risico zou uitspelen werd toch nog knullig balverlies geleden in de aanval. Gelukkig wist de
verdediging deze net zo snel terug te pakken en gingen we met veertien seconden weer naar de aanval.
Mees werd in een alles of niets poging direct bij de middenlijn door Ryan en Wouter tegen de grond gewerkt
in een poging om de bal te veroveren. Mees zal deze aanvaring nog wel even voelen, maar gelukkig stond
hij weer op. De laatste twaalf seconden werden hierna door VALTO uitgespeeld zonder een schot te lossen
en bleef het scorebord staan op 24-23. Met deze zwaarbevochten overwinning zet VALTO de volgende stap
naar het kampioenschap in de 1e klasse E poule en knakte het strohalmpje voor Excelsior 1. Volgende week
kan VALTO de laatste stap zetten in Koog aan de Zaan door daar te winnen van de nummer 6 uit de poule
RODA. Dit is in het verleden echter altijd een stugge tegenstander gebleken voor VALTO. De thuiswedstrijd
bleef tot het einde spannend en werd uiteindelijk gewonnen met 33-29. De RODA spelers vonden toen dat
zij bestolen waren door de arbitrage en beloofde ons in sportcentrum “de Koog” revanche te nemen. Zij
zitten echter op het moment in de hoek waar de klappen vallen, want zij hebben de laatste wedstrijden tegen
Tilburg en ONDO met ruime cijfers verloren. VALTO zal echter zelf scherp moeten blijven en de vorm van
voor de voorjaarsvakantie op de vloer moeten leggen om de laatste stap te zetten. Hierbij is uw support weer
onontbeerlijk en de selectie hoopt dan ook dat iedereen in zijn/haar agenda’s ruimte maakt voor de reis naar
Koog aan de Zaan, waar om de wedstrijd om 16:30 uur zal beginnen. Ik zou graag gebruik maken van een
lege plek in één van de auto’s die richting De Koog gaat, want uw razende reporter zit volgend weekend
zonder vervoer. Laten we volgende week een mooi oranje “VakkieV” formeren en ons vlaggenschip naar de
overwinning schreeuwen.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

KVS B1 – Valto B1
Valto B1 speelde afgelopen zaterdag uit tegen KVS B1. Vorige wedstrijd tegen KVS hebben we 14-8
gespeeld. Dus we wisten dat we een grootte kans hadden om de wedstrijd te winnen. We begonnen de
wedstrijd scherp en gingen de eerste punten gelijk op, tot 2-2 . Daarna ging Valto uitlopen en stond het in de
rust 5-9 Met een lekker positief praatje in de rust gingen we met goede moet weer de tweede helft in. Valto
bleef goed doorgaan, en hierdoor eindigde de wedstrijd met een ruime overwinning van 12-24. Volgende
week hebben we geen wedstrijd. Die week daarna spelen we weer uit tegen Fortuna B2.

Valto B3
B3 vertrok met een voltallig team, elf spelers, naar Maasland voor een wedstrijd tegen koploper Odo B2.
Odo bleek een snel en fel team te zijn, veel gretiger dan Valto. Na tien minuten stond het al 6-0, waarbij de
chauffeurs een idee kregen hoe de sfeer onderweg naar huis zou zijn. Maar Valto wist zich een beetje te
herpakken en Odo zakte wat in, waardoor de doelpuntenmachine gestopt werd. Met 10-1 verlies gingen we
naar huis, ons doelpunt was van Marit.
Groeten Pascal

Valto D3
Valto D3 ging op bezoek bij Fortuna.. vorige keer wonnen we met 9-4 dus we gingen er weer voor! Na onze
lastige wedstrijd tegen de koploper Dijkvogels vorige week, vlogen de ballen er nu wat makkelijk in en liepen
de aanvallen soepel.. in de rust stond het al 3-8
Verdedigend was de 2de helft nog beter, met onze ster wissels Sara en Toon (super leuk natuurlijk om eens
met je broer/zus te spelen)
Eindstand werd 3-14 en dus geen tegendoelpunten in de 2de helft, knap verdedigd!!!
Doelpunten:
Robin 4, Lenne 3, Noortje 2, Tess 2, Jette 1, Floor 1, Toon 1
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Nog 2 wedstrijden door stomen naar het kampioenschap...
Groetjes Tess & Hèlen

VALTO E2 – Fortuna E5
Zaterdag nam de E2 het op tegen Fortuna E5. Het begin van de wedstrijd was Fortuna misschien wel iets
beter, maar ze scoorden gelukkig maar 1 keer. De E2 zelf kwam in de tweede tien minuten goed op gang. Zij
liepen voor rust uit naar 5-3, met fraaie doelpunten van Stacey, Lieke en Bas. Na rust kreeg Bas het op zijn
heupen en scoorde na goed teamwerk het ene na het andere doelpunt. Niet iedereen kwam tot scoren, maar
iedereen was belangrijk met snelle uitbraken en vooral ook goed afvangen in de aanval, waardoor de aanval
door kon gaan. Verdedigend werden de sterke jongen van Fortuna aan banden gelegd door goed
verdedigen van Mike, net zoals Anne dat deed in de eerste wedstrijd tegen Fortuna. De E2 liep zo uit naar
een hele mooie score van 12-7. Mandy en Romy konden alleen maar dik tevreden zijn met het spel en de
punten!
Groetjes, Erik en Anne

Valto E4
De E4 speelt tegen de Dijkvogels E3. Al heel snel word het eerste doelpunt gescoord door Valto en na de
eerste 10 min is het 2-1. Valto speelt goed in de aanval en heeft veel balbezit. Er word goed met elkaar
samen gespeeld en bij rust is het al 5-1. Valto blijft de rest van de wedstrijd goed in de aanval en heeft heel
veel schotkansen. Ook krijgt Valto nog een vrije worp welke erin gaat! Ze winnen deze wedstrijd uiteindelijk
met 11-3, goed gedaan meiden!!

Valto E5
Vandaag mocht de E5 tegen HKV/ Ons Eivernest strijden. En een strijd dat was het! Ons Eibernest was
sterk. Maar Valto heeft het geen minuut opgegeven. De eindstand was 3-9.
Gelukkig had de E5 in de avond ook nog wat leuks. Oplopen bij Valto 1. Wat een feest! Valto 1 heeft wel
gewonnen. En Valto E5 heeft genoten.
Tot de volgende keer!

Odo F1-Valto F1
Om in de race te blijven voor het kampioenschap is het belangrijk dat we deze wedstrijd toch echt wel gaan
winnen. Thuis tegen Odo wonnen we met 6-4, het zou dus moeten kunnen.
De 1e 10 minuten maakten ze het ons knap lastig. Binnen 1 minuut scoorde Odo 1-0 en zo volgden er nog 3
punten aan de kant van Odo. Gelukkig wisten wij uiteindelijk ook de korf te vinden, 4-1. Odo scoorden nog 51 en wij vervolgens weer 2 punten 5-3. Vanaf dat moment scoorden we om en om. Tot de 8-5. Toen pakte
Valto door en werd het zomaar 8-6, 8-7 en in laatste minuten kwamen we zelfs gelijk: 8-8. Een super
spannend slot volgde. Odo scoorde in de laatste minuut 9-8. En in de aanval van Valto die daarop volgde
mikte Don…. schot & fluitsignaal… en hij zat… maar telde niet meer mee. Super balen! Maar doorgezet en
gevochten tot het eind.
Groetjes van Rosan

Valto F3- GKV F1
Leuke wedstrijd om te zien, soms fel, dan weer helemaal uit hun concentratie…
Bal was steeds niet lang in bezit en bij de tegenpartij ging hij er iets te makkelijk in…
Voor de rust was het 4- 0 voor het Haagse team. Daarna werd het snel 7 -0. Opeens werden er 3 punten
gescoord door Valto. Vlak achter elkaar.
Aan het einde van de wedstrijd stond de teller op 10-3.
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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.

Eten met Valto
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