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Weer een mooie zaterdag
Vandaag de laatste speeldag alvorens we naar de zaal toe gaan, besef ik mij dat ook ik af en toe een stukje
wil schrijven voor de bijblijver.
Langs de zijlijn vanmiddag zaten we hier met wat mensen hierover te praten.
Nee Jan Jaap zijn mooie stukjes zal ik zeker niet gaan verbeteren. Ik ben weer een ander persoon. Iemand
riep mij toe, joh schrijf gewoon “het was een weer een mooie zaterdag “.
Mijn zaterdag begon langs de zijlijn bij Lyra waar ik dit seizoen ook nog coach en trainer ben van het team
van Leon mijn zoon namelijk de JO11-2. Zij moesten een vooraf ingeschatte zware pot spelen tegen de
JO10-1 , maar na een hele mooie pot waarin ze messcherp waren , ging de JO11-2 er met 12-2 als winnaar
het veld af.
In de middag had ik met Leon samen het idee om naar Dordrecht te reizen om de selectie aan te moedigen.
Het 2e stond in de eerste helft eerst voor , alvorens Oranje Wit op schot kwam en wij achter de feiten
aanliepen. De tweede helft stonden ze echt een stuk beter te ballen , maar uiteindelijk werd het dan toch 1313 als eindstand en staan ze 4e op de stand waarbij de 2e plek niet ver weg is. Het voelde helaas wel als een
punt verloren i.p.v een punt gewonnen.
Hierna kwam het 1e het veld in om hun laatste veld wedstrijd te spelen, ze begonnen voortvarend en waren
messcherp in de eerste paar minuten , de voorsprong was er de gehele 1e helft. De tegenstanders van
Oranje Wit probeerde fysiek te spelen en daagden ons voortdurend uit. Aan het begin van de 2e helft gingen
we hierin wat meer mee en plots stonden we weer gelijk. Maar we herpakten ons goed en uiteindelijk liepen
we ineens door alles goed te doen verder en verder weg , waardoor de einduitslag 14-23 was en een goed
gevoel als 3e op de ranglijst meegenomen kan worden de zaal in.
Tot slot kwam ook nog onze B1 het veld in , zij kenden weinig problemen tegen de B1 van Oranje Wit.
Jasper had zelfs nog even tijd in de wedstrijd om een date proberen te krijgen door even met een meid van
Oranje Wit aan te pappen na een actie. Er werd goed op los geschoten en uiteindelijk was de eindstand op
het bord 10-24 en zo werden er 5 punten meegenomen uit Dordrecht. Al met al een mooie dag dus.
Nu nog even terug naar midden deze week , we gebruiken onze kantine en keuken ook om voor de
gezelligheid even lekker wat te snacken. Helemaal geen moeite mee natuurlijk , maar laten we als leden wel
in acht nemen , dat we de keuken ook achterlaten zoals we die avond begonnen zijn , schoon dus ! Nu is het
niet de bedoeling om zelf drank mee te gaan nemen en lekker wat te nuttigen uit onze eigen voorraad. Laten
we elkaar hier ook op wijzen, zodat er geen irritaties gaan ontstaan bij mensen die de rommel uiteindelijk
gaan opruimen zodat de keuken er zaterdag weer schoon bijstaat.
Met vriendelijke groeten van;
Marco Stolze.
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Programma donderdag 31 oktober
TIJD
19:15

WEDSTRIJD
Avanti A1

SCHEIDSRECHTER
-

Valto A1

Programma zaterdag 2 november
TIJD
18:15
09:00

WEDSTRIJD
Valto A1
DES (D) F1

SCHEIDSRECHTER
- HKV/Ons Eibernest A1
- Valto F2

Uitslagen zaterdag 26 oktober
WEDSTRIJD
Oranje Wit (D) 1
Oranje Wit (D) 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto A1
ODO A1
Oranje Wit (D) B1
KZ/Thermo4U C1

-

UITSLAG
14 - 23
13 - 13
16 - 8
12 - 13
10 - 11
12 - 4
12 - 8
10 - 24
10 - 2

Valto 1
Valto 2
ODO 3
Maassluis 3
Velocitas 4
Weidevogels A1
Valto A2
Valto B1
Valto C1

Nabeschouwingen TC
Senioren
VALTO 1 speelde uit tegen Oranje Wit 1. Thuis werd er met 17-13 gewonnen. VALTO 1 staat op een keurige
derde plek, maar de voorsprong op de nummer laatst Oranje Wit bedroeg maar drie punten. Er moest dus
gewonnen worden om wat afstand de nemen van de degradatiestreep. Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op,
maar VALTO had de langste adem, want met een eindsprint liep het van een 13-13 gelijke stand uit naar
een 14-23 overwinning. Na acht wedstrijden staat het eerste nu op de derde plek met negen punten. Vijf
punten achterstand op de koploper Pernix en drie punten achterstand op de nummer twee: SDO. Op de
laatste plek staan Oranje Wit en ONDO (M) met vier punten.
VALTO 2 speelde uit tegen Oranje Wit 2. Thuis speelde het tweede gelijk, 17-17. Het tweede staat op een
vierde plek, met twee punten voorsprong op Oranje Wit, er mocht dus niet verloren worden, want dan zou
Oranje Wit op gelijke hoogte komen. Het tweede begon goed aan de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat
Oranje Wit vlak voor rust het initiatief overnam. In de tweede helft wist het tweede alweer snel op gelijke
hoogte komen en vanaf dat moment werd er om en om gescoord. In de laatste minuut werd wederom met
een strafworp de stand gelijk getrokken en zo werd de eindstand bepaald op: 13-13. Na acht wedstrijden
heeft het tweede nu negen punten en staat het daarmee vierde. De voorsprong op de nummer zeven
bedraagt vijf punten en de voorsprong op de nummer laatst bedraagt acht punten.
VALTO 3 speelde thuis tegen ODO 3. Uit werd er met 7-12 gewonnen en gezien de stand moest dit nu ook
zeker weer mogelijk zijn, aangezien het derde koploper is en ODO op de zesde plek staat. Het werd dan ook
geen moeilijke wedstrijd voor het derde en met een 16-8 eindstand werden de punten binnen gehaald. Na
acht wedstrijden heeft het derde nu 14 punten, twee punten voorsprong op de nummer 2, KZ Danaïden 5 en
zes punten voorsprong op ONDO 3, Meervogels 3 en Refleks 4. Zoals het er nu uitziet, zal het thuisduel
tegen KZ Danaïden een belangrijk duel worden.
VALTO 4 speelde thuis tegen Maassluis 3. Uit werd er met 10-16 gewonnen en gezien de stand moest er
ook dit keer weer gewonnen worden, want het vierde en Maassluis stonden gelijk op de laatste plek. Helaas
wilde het niet zo lukken bij het vierde en werd er nipt verloren, 12-13. Na acht wedstrijden heeft het vierde nu
vier punten en staat het op de laatste plek, met één punt achterstand op Vitesse 4 en IJsselvogels 4 en twee
punten achterstand op Maassluis 3. Na de zaal zal er dus nog hard gewerkt moeten worden om te
handhaven.
VALTO 5 speelde thuis tegen Velocitas 4. Uit had het vijfde niks te vertellen en werd er met 15-3 verloren.
Dit keer leek het ook weer die kant op te gaan, maar halverwege de eerste helft kreeg het vijfde de
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tegenstander wat meer onder controle en ging het ook scoren, waardoor de wedstrijd toch tot het laatst toe
spannend bleef. Helaas wist het vijfde haar opgelegde kansen te weinig af te maken, waardoor het
uiteindelijk toch met lege handen stond: 10-11. Na acht wedstrijden heeft het vijfde nu zes punten en staat
ze op de vijfde plek, met vier punten voorsprong op de nummer laatst, Achilles 6 en drie punten voorsprong
op de nummer 7, DES 4.

A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Weidevogels A1. Uit had de A1 het lastig met deze tegenstander en wist het
ternauwernood gelijk te spelen, 14-14. Dit keer had de A1 de wedstrijd onder controle en via een 7-3
ruststand werd het uiteindelijk 12-4. Geen hoogstaande wedstrijd, maar genoeg om de punten binnen te
halen. Na acht wedstrijden heeft de A1 twaalf punten en staat het op de tweede plek, met vier punten
achterstand op ONDO A1.
VALTO A2 speelde uit tegen ODO A1. Thuis werd er met 10-8 gewonnen. Voorafgaand aan de wedstrijd
stond de A2 één punt voor op ODO, dus mocht er niet verloren worden, om ODO niet voorbij te laten komen.
Helaas wilde het bij de A2 niet zo lukken en met name scorend niet. Hierdoor werd er uiteindelijk met 12-8
verloren. Na acht wedstrijden heeft de A2 zes punten en staat het samen met DES A1 op de één na laatste
plek, met zes punten voorsprong op de laatste in de poule, Excelsior A1.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Oranje Wit B1. Thuis werd er met 17-7 gewonnen en aangezien Oranje Wit nog
geen punten wist te behalen, moest het ook nu weer mogelijk zijn om de punten binnen te slepen. De B1
was weer lekker op dreef en de overwinning is geen moment in gevaar geweest: 10-24. Na acht wedstrijden
heeft de B1 twaalf punten en staat het op de derde plek, met drie punten achterstand op de koploper
Fortuna B1 en twee punten achterstand op de nummer twee, PKC B1. Een knappe prestatie in de
hoofdklasse.

C-jeugd
Valto C1 mocht al vroeg op pad naar het verre Koog Zaandijk om daar tegen de plaatselijke C1 aan te
treden. Thuis werd er 5-13 van deze ploeg verloren die op een tweede plek in de poule staat. Ook nu was
KZ een maatje te groot voor onze C1 en werd er 10-2 verloren. Komende week een weekje vrij en daarna
het vizier richten op de zaal waar de C1 ook uit komt in de Hoofdklasse.

Van de TC
De achtste ronde. Vanuit een individuele trainingskamp rond de evenaar
heb ik diverse standen voorbij zien komen, met name wanneer de wifi het
even deed. Dank aan de op-de-hoogte-houders. Een klein programma
deze week, dus ik kan ze allemaal wel even benoemen. Valto B1, Valto 1
en toch ook wel Valto 2 deden goede zaken in Dordrecht en namen 5 punten mee naar De Lier. Dit betekent
voor onze selectie dat zij een mooie 3e en 4e plaats innemen op de ranglijst nu we over de helft zijn van de
veldcompetitie en de zaalcompetitie ingaan. Valto A1 maakte duidelijk dat het gelijkspel in de eerste
wedstrijd een regelrechte vergissing was en Valto 3 is gewoon erg lekker bezig. Valto 4 en 5 ook wel, maar
kwamen beide één doelpunt tekort voor een gelijkspel. Tenslotte was ODO A1 iets te sterk voor onze A2 en
was KZ/Thermo4U C1 beduidend sterker dan onze C1 in de hoofdklasse. Ook dat kan goed zijn, hoewel je
daar na de wedstrijd vast anders over denkt. Leren is daar wel het sleutelwoord, keer op keer.

Clinics
De tweede clinic staat alweer gepland. Een weekje later dan eerder gecommuniceerd, op maandag 4
november komt Korfbal League speler en oud-international Thomas Reijgersberg naar Valto. Hij verzorgt
een clinic voor de B1, B2, C1 en C2. Geef je snel op bij de trainer/coach van jouw team als je hierbij wilt zijn.
Hierna komen er nog meer clinics en gasttrainingen voor de andere teams, dus hou de Bijblijver in de gaten!

Talenten
Het talententraject loopt. We zijn dit gestart als een pilot om enerzijds het talent uit de oudere jeugdteams
nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te verbeteren waar nodig en anderzijds de
aansluiting met de seniorenselectie te verbeteren. Het is dus een langetermijngedachte die past binnen het
beleid om steeds een stapje hogerop te komen. De spelers die in de eerste ronde meedoen hebben
inmiddels bericht gehad en mentoren Thom Voskamp, Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra zijn met ze aan
de slag.
De Bijblijver,28 oktober 2019

3

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

Arbitrage
Deze week was het rustig op het scheidsrechterfront, maar daarna barst de zaal weer los. Te beginnen met
oefenwedstrijden op 9 en 16 november (All Day Valto). Kijk goed op de website of je één van die wedstrijden
moet fluiten.
Samen met de bondscheidsrechters gaan we kijken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk
wedstrijden gefloten te

Cursussen
De eerste KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond is geweest. Ik was er zelf niet bij, maar het was vast
leerzaam. Ik begreep dat het gezellig was en dat iedereen actief meedeed. Deze cursus is onder begeleiding
van Joyce van Haren. Wil je dit ook doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog
eens. Niet alleen erg leuk voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter
van worden. Overigens zijn de KT3-ers Rianne, Petra en Johan de begeleiders van onze cursisten. Allemaal
heel veel succes bij de volgende avonden!
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding
wordt het dit seizoen namelijk een te grote uitdaging.

Openstaande vacatures
Wat staat er dan nog open?
•
•
•

Trainers (afwisselend) voor VALTO 6, 7 en 8 (op het veld)
Trainers / begeleiders Kangoeroes (altijd welkom, echt heel leuk om te doen)
TC-Coördinator A en B (in gesprek)

Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.
Afgelopen zaterdag
Zag eigenlijk geen aanwijzingen afgelopen weekend.
Zover ik weet, hadden we voor Valto 5 geen externe scheidsrechter en heeft Pierre
deze voor zijn rekening genomen.
.
Buiten VALTO
Geen wedstrijden gefloten.
Komend weekend
Geen aanwijzingen komende zaterdag. Ik vermoed ook geen programma.
Peter de Rijcke

GEZOCHT: hulp kangoeroe instuif zaterdag 9 november
Zaterdag 9 november vindt de jaarlijkse kangoeroe instuif weer plaats. Van 10:00-11:00 worden met
kinderen van 4-6 jaar spelletjes gedaan om kennis te maken met korfbal en de kangoeroeclub. Lijkt het jou
leuk om te helpen? Er is hulp nodig bij het volgende:
•
•

Warming-up dans
Begeleiden van een groepje kinderen bij de spelletjes

Het helpen op de kangoeroe instuif kan ook als maatschappelijke stage worden geteld. Wil je komen helpen,
stuur dan een berichtje naar Lisanne (0681562187)
Groetjes,
De kangoeroetrainers
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VALTOFEEST zaterdag 23 november !
Hulp gezocht
We zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO feest.
We zoeken nog mensen voor:
- achter de bar (inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar).
- mensen voor achter de garderobe
- mensen voor achter de muntenverkoop
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie
Lijkt je het wat, geef je op bij: pgjstolkdelier@gmail.com
Ps: als je kom helpen heb je geen toegangskaartje nodig.
En na afloop een gezellige after party.
Minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar.
Groetjes, het feestcomité

Gedenkavond
Hulp gezocht!
Vrijdag 29 november is het lichtjes avond op de begraafplaats.
Wij als Valto gaan daar helpen, vanuit Stichting Liers Gevoel. En krijgen daar een vergoeding voor.
Wij moeten allerlei dingen klaarzetten en fakkel aansteken.
Wie kan er helpen???
Vrijdag om 16:30 uur verzamelen bij de brandweerkazerne.
Het duurt tot 21:00 uur ongeveer. Eten wordt verzorgd en na afloop een gezellig biertje drinken
natuurlijk. !.
Dus geef je op,
Pgjstolkdelier@gmail.com

Wedstrijdverslagen
VALTO beleeft een heerlijke korfbalmiddag bij Oranje Wit.
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
In het laatste speelweekend voordat we de zaal in gaan stonden de eerste return wedstrijden op het
programma. Voor VALTO betekende dit een reisje naar Dordrecht, waar de thuisbasis is van C.K.V. Oranje
Wit. Gezien de wedstrijden in september zouden er wel eens heel goede zaken gedaan kunnen worden door
de VALTO selectie deze middag. Naast VALTO 1&2 speelde ook VALTO B1 tegen Oranje Wit B1, waardoor
er veel publiek achter onze Lierse trots was aan gereisd. Dit in grote getalen aanwezige Lierse publiek
leefde ook hoorbaar mee met de teams, wat ook duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Onder heerlijke
nazomerse omstandigheden mocht VALTO 2 als eerste aantreden tegen Oranje Wit 2, waarmee in
september de punten gedeeld werden.
Onder leiding van scheidsrechter de Pagter gingen beide ploegen er vanaf minuut één vol in, wat
resulteerde in wederom een gelijk opgaande wedstrijd. Dit was en september ook het geval en vandaag leek
een kopie te worden van deze wedstrijd. VALTO nam in de begin fase het initiatief en stond halverwege de
eerste helft met 3-4 aan de goede kant van de scoren. Door het strakke verdedigen van beide ploegen
waren de doelpunten schaars. Thijs wist tien minuten voor de rust onze voorsprong naar 3-5 te brengen,
maar dit bleek het laatste doelpunt voor VALTO te zijn voor de thee. Oranje Wit wist deze achterstand met
het inbrengen van vers bloed met vier doelpunten op rij om te buigen naar een 7-5 voorsprong bij de rust.
Ook na de thee zouden de ploegen elkaar niet veel ontlopen. VALTO zou in het begin steeds de
aansluitingstreffer maken, maar de gelijkmaker viel pas in de tiende minuut met de 8-8 van Ron. De
thuisploeg bleef nog even aan de goede kant van de score door weer als eerste te scoren, maar daarna wist
VALTO via Pieter en Thijs weer op een kleine voorsprong te komen. Het lukte echter niet om deze
voorsprong uit te bouwen en even later kwam Oranje Wit weer langszij. De laatste tien minuten liepen toen
Pieter ons weer op voorsprong zette, maar weer werd dit geëgaliseerd door Oranje Wit. De volgende poging
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die raak ging was van Thijs die ons zes minuten voor tijd weer op voorsprong zette. Ook deze voorsprong
werd weer te niet gedaan en drie minuten voor tijd wist Oranje Wit weer op voorsprong te komen. Het Lierse
publiek ging als één man achter de ploeg staan en wist hen aan te sporen om door te blijven knokken voor
het resultaat. De geduldig opgezette aanvallen wilde echter geen doelpunten opleveren en de tijd begon
steeds meer te dringen. De verdediging wist het clean dicht te houden, waardoor de aanval keer op keer
voor hun kansen kon gaan. In de laatste minuut dacht de thuisploeg de buit binnen te hebben, maar VALTO
gaf zich nog niet gewonnen en werd in de laatste aanval met een overtreding van scoren gehouden. Dit gaf
ons de kans om vanaf de strafworpstip nog een puntje uit het vuur te slepen. Ruben bleef, ondanks de
afleidingsmanoeuvre van Oranje Wit, koel en zette de eindstand op 13-13 en zo werden wederom de punten
gedeeld met Oranje Wit 2. VALTO 2 staat er na acht wedstrijden prima voor in het debuutseizoen in de veld
overgangsklasse met negen punten op de vierde plaats. De ploeg is zichtbaar gegroeid en klaar om in de
zaal te gaan vlammen in de reserve 1e klasse.
Hierna was het de beurt aan VALTO 1 wat in september met een 17-13 overwinning op Oranje Wit van het
veld afliep in De Lier. Oranje Wit 1 zit de laatste wedstrijden echter in een stijgende lijn, waarin zij in de
laatste drie wedstrijden vier punten wisten te pakken. Na de overwinning op ONDO van vorige week stond er
dan ook op de Oranje Wit site te lezen dat VALTO zijn borst kon namaken, want er zou een héél ander
Oranje Wit in het veld staan dan in september. Dit hadden ze beter niet op de site kunnen zetten, want een
gewaarschuwd mens telt voor twee en dus stond VALTO 1 op scherp. Net als vorige week in Amstelveen
schoot VALTO 1 uit de startblokken. Ook nu was de eerste treffer voor de thuisploeg, maar daarna trok
VALTO weer een gaatje naar de 1-4 tussenstand. Na zeven minuten hadden Ruben, Laurens, Bart en Zané
hun doelpuntje al te pakken. Het lukt VALTO 1 helaas ook vandaag niet om door te drukken, waardoor
Oranje Wit aan het elastiek bleef hangen met steeds een verschil van twee à drie doelpunten. Met nog een
minuut of acht op de klok tot de rust zette Romée met twee treffers op rij de 4-8 tussenstand op het bord.
Deze voorsprong zouden we moeten behouden richting de kleedkamers, maar Oranje Wit besloot er, vooral
fysiek, een schepje bovenop te doen. Hier liet VALTO zich net als vorige week bij KVA door uit hun spel
halen en maakte ineens plaats fouten en we namen schoten op de verkeerde momenten. Hierdoor wist de
thuisploeg nog voor de rust de achterstand terug te brengen tot één schamel puntje en werd de gang naar
de kleedkamer gemaakt met 8-9 op het scorebord.
Na de rust wist VALTO met de verdiende strafworp van Mees de voorsprong weer te verdubbelen, maar toch
was het Oranje Wit wat het scherpst uit de kleedkamer kwam en na drie minuten op gelijke hoogte kwam bij
10-10. In de volgende fase vreesde het aanwezige Lierse publiek dat er een herhaling zou komen van de
wedstrijd in Amstelveen, want VALTO leek even het spoor bijster te zijn. Oranje Wit nam bij 11-10 sinds de
eerste minuut weer een voorsprong, maar deze was gelukkig voor ons van korte duur. Ruben bracht ons
weer op gelijke hoogte met een kort kansje achter de korf en Bart zette ons even later weer op voorsprong.
In tegenstelling tot vorige week werd Oranje Wit voor hun fysieke inzet wel door het arbitrale duo Van den
Beukel en Binnendijk tot de orde geroepen en zag meerdere aanvallen eindigen in een spelhervatting voor
VALTO. Toch wist Oranje Wit weer als eerste de korf te vinden en zouden de ploegen om en om scoren tot
de 13-13 tussenstand. Laurens zorgde met twee treffers op rij weer voor wat lucht voor VALTO, waarna
Zané en Nikki (H) de marge verdubbelde naar 13-17. Mede dankzij het aanwezige Lierse publiek was dit
herstel mogelijk, want ook nu ging iedereen als één man achter het vlaggenschip staan. Het getoonde
vertrouwen wierp zijn vruchten af, want VALTO legde in deze fase Oranje Wit hun wil op. Gedreven werd de
voorsprong verder uitgebouwd door Bart, Maaike en Nikki (H) met haar derde van vandaag. Het was al even
geleden dat het thuispubliek een juich moment had, maar na elf minuten was het dan zover. Het bleek
echter niet het keerpunt in de wedstrijd, want de laatste vijf minuten waren weer voor VALTO. Deze werden
vakkundig uitgespeeld met nog de nodige mooie acties en daarbij ook nog drie treffers van Laurens, Bart en
Ruben die voor de eindstand 14-23 zorgde. Eind goed al goed dus. Een prima resultaat voor VALTO na de
mindere fase, wat mede door de onvoorwaardelijke steun van het publiek tot stand kwam. Hiermee gaat
VALTO als nummer drie in de poule de zaal in, maar kan in het voorjaar bij de hervatting zeker nog niet
achterover leunen. Het gaatje naar de nummer zeven in de poule, onder de rode lijn, is pas vijf punten. Er
zullen in het voorjaar dus nog de nodige punten gepakt moeten worden, maar voorlopig staan we er wel veel
beter voor dan vorig seizoen. Het geeft toch wel een lekker gevoel om zover boven de rode streep te staan.
De korfbalmiddag van VALTO was echter nog niet voorbij in Dordrecht. Na het eerste mochten onze B1
toppers hun kunsten nog vertonen aan het aanwezige publiek. Leuk om te zien dat bijna iedereen bleef
hangen om deze jonge talenten te zien schitteren. De thuiswedstrijd in september werd met 17-7 gewonnen,
dus het zou raar moeten lopen wilde onze B1 vandaag geen punten pakken. Het was onze Nederlands
kampioen één tegen één Koert die de score opende, maar een meisje van Oranje Wit wist deze score te
pareren. Dit was echter uitstel van executie, want in de volgende tien minuten zou VALTO B1 weglopen naar
1-6. Er volgde nu echter een doelpuntloze periode van zes minuten voor onze B1, waarin Oranje Wit B1
tweemaal wist te scoren. De laatste elf minuten tot de rust zou VALTO B1 echter de wedstrijd naar zich
toetrekken en aan de hand van Thomas, David en Jasper uitlopen naar de 3-13 ruststand.
De tweede helft was met deze tussenstand eigenlijk een formaliteit, want de wedstrijd was eigenlijk wel
gespeeld. Oranje Wit B1 kwam wel scherp uit de kleedkamer, want zij wisten binnen enkele minuten
tweemaal de korf te vinden. Thomas en David herstelde het verschil en daarna werd het verschil langzaam
maar zeker groter. Halverwege was het al opgelopen tot 9-19 en kregen de reserve spelers van VALTO B1
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de kans om hun kunnen te laten zien. Mink wist met zijn eerste schot ook direct zijn naam op het score
formulier te zetten. Helaas lukte dit bij de andere spelers niet, maar werd er wel met sprankelende aanvallen
naar de 10-24 eindstand toe gewerkt. VALTO B1 wist er weer een vermakelijke wedstrijd van te maken voor
de Lierse supportersgroep, die hen met een luid applaus bedankte voor de wedstrijd. VALTO B1 neemt in
hun debuutjaar in de B hoofdklasse na acht wedstrijden een mooie derde plaats in en heeft alleen in Fortuna
B1 en PKC B1 hun meerdere moeten herkennen. Een mooie opsteker voor de zaal, maar nu eerst even
niets.
Geniet allemaal van het korfballoze weekend volgende week, want even rust kan ook geen kwaad. Er zijn de
nodige oefenwedstrijden gepland in de komende weken, waarna pas op 23 november aan de zaalcompetitie
begonnen gaat worden.
Kom gerust bij de oefenwedstrijden kijken om op de hoogte te blijven van de kunsten van de teams. Zij
zullen dit zeker waarderen en u belonen voor uw support.
Graag tot ziens in de zaal, Arno van Leeuwen.

filmavond voor de d & e jeugd !
Eten en drinken
wordt door mij
geregeld!!
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activiteitenkalender 2019 - 2020

8 november
2019
Filmavond
D & E jeugd

15 november
2019
Valto a gogo
junior
B & C jeugd

29 november
2019
Sinterklaas
F & Kangoeroes

27 december
2019
Valto a gogo
16+

6 maart
2020
Bowlen
alle leden

27 juni
2020
Einddag
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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