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Programma dinsdag 26 december 2019
TIJD
17:15

WEDSTRIJD
Valto F2

-

HKV/Ons Eibernest F2

SCHEIDSRECHTER
Jan Pieter Vermeer

Programma zaterdag 30 december 2019
TIJD
17:55
19:20
14:55
17:15
16:05
16:25
15:10
20:15
18:25
13:25
17:30
15:15
17:10
12:15
14:15
12:30
13:15
11:20
15:10
11:25
10:05
12:15

WEDSTRIJD
Vriendenschaar (H) 1
Vriendenschaar (H) 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 6
Maassluis 6
Korbis 4
Valto 9
Valto A1
ESDO A1
Valto A3
Avanti A4
Valto B2
Valto B3
KCC C1
Valto C2
Vitesse (Ba) C2
KVS/Maritiem C4
KCC C2
Olympia (S) D1
Valto D2
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SCHEIDSRECHTER
-

Valto 1
Valto 2
Weidevogels 4
Achilles (Hg) 6
KVS/Maritiem 6
Avanti 5
Valto 7
Valto 8
TOP/SolarCompleet 7
Sporting Delta A2
Valto A2
Avanti A3
Valto A4
Avanti B2
Avanti B4
Valto C1
ODO C1
Valto C3
Valto C4
Valto C5
Valto D1
Vitesse (Ba) D2
1

Daan Hoekstra

Martin Boekestijn

Marco Boekestijn
Matthijs Welter
Nick Voskamp

Bart Versteegen
Thom Voskamp

Petra Dijkstra

11:15
12:10
14:15
14:15
11:15
11:15
11:45
09:00
10:15
11:15
11:00

Valto D4
Weidevogels E1
Korbis E2
Korbis E4
Valto E4
Valto E5
Avanti E5
Vitesse (Ba) E4
Valto E8
Valto F3
Phoenix F1

-

Dijkvogels D2
Valto E1
Valto E2
Valto E3
Maassluis E2
Achilles (Hg) E2
Valto E6
Valto E7
Albatros E7
Nieuwerkerk F6
Valto F4

Twan Boers

Mandy Boeters
Elise Snikkers

Iris van Paassen
Bas Ridder

Opstellingen
Valto 3, thuis om 14.55 uur, aanwezig 14.15 uur
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K, res: Michael
Fleur, Elise, Lisanne O en Myrte, res: Petra D
Valto 4, thuis om 17.15 uur, aanwezig 16.45 uur
Michael, Thomas en Steven, heer V5, res: ??
Kimberly, Rosalie en Joyce, Marleen B, res: Petra D
Valto 5, thuis om 16.05 uur, aanwezig 15.30 uur
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank
Esther, Marleen B, Annemieke, Hellen en Petra D
Valto 6, thuis om 16.25 uur, aanwezig 16.00 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Julia (A3)
Valto 7, uit om 15.10 uur, vertrek 14.15 uur
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
Valto 8, wordt verplaatst
Valto 9, thuis om 18.25 uur, aanwezig 18.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans?? en Richard, res: Marco S
Claudia, Marja, Marloes en Vera E, res: Marleen B

Uitslagen
WEDSTRIJD
Valto 1
Valto 2
Excelsior (D) 5
Excelsior (D) 4
OZC 3
Nikantes 4
Valto 7
Valto 8
PKC/SWKGroep A2
Valto A2
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-

Swift (M) 1
Refleks 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 6
De Meervogels 6
SKV 2
Valto A1
De Meervogels A2
2

UITSLAG
19 - 30
17 - 18
12 - 19
20 - 10
12 - 15
25 - 14
12 - 14
12 - 8
25 - 24
17 - 16

Valto A4
Valto B1
ODO B1
ALO B2
Valto C1
Valto C3
De Meervogels C2
Achilles (Hg) D1
ONDO (G) D5
Valto D3
Avanti/Post Makelaardij D5
Valto E3
WION E1
IJsselvogels E3
Valto E6
Valto E7
Maassluis E6
Valto F1
Nikantes F1
Valto F4

-

Vriendenschaar (B) A2
Refleks B1
Valto B2
Valto B3
ONDO (G) C1
Nieuwerkerk C3
Valto C5
Valto D1
Valto D2
De Meervogels D2
Valto D4
Futura E1
Valto E4
Valto E5
Phoenix E3
Weidevogels E3
Valto E8
Weidevogels F1
Valto F3
Weidevogels F2

7 - 7
25 - 9
10 - 6
4 - 7
11 - 10
8 - 7
12 - 7
7 - 12
2 - 16
12 - 2
5 - 13
12 - 13 (3 - 2)
19 - 6 (3 - 3)
15 - 1 (4 - 4)
9 - 8 (2 - 2)
4 - 7 (2 - 1)
13 - 14 (3 - 0)
6 - 2 (4 - 3)
10 - 7 (3 - 2)

Nabeschouwingen
Senioren
VALTO 1 speelde thuis tegen Swift 1. Op voorhand gelijk één van de betere tegenstanders uit de poule. Het
grootste gedeelte van de eerste helft kon het vlaggenschip nog wel meekomen, maar na een tussenstand
van 10-11 was het op en liep Swift in korte tijd uit naar een ruime voorsprong. Eindstand: 19-30. A.s.
zaterdag speelt het eerste uit tegen Vriendenschaar (H) 1, die haar eerste wedstrijd met 28-24 verloor van
GKV (G) 1.
VALTO 2 speelde thuis tegen Refleks 2, een ploeg met een hoop ervaring. Dat zou wel eens een pittig potje
kunnen worden en dat werd het ook. In de rust had het tweede nog wel twee doelpunten voorsprong, maar
was het al duidelijk dat het nog alle kanten op kon. Helaas viel het de verkeerde kant op, want in de 2e helft
lukte het niet om de wedstrijd over de streep te trekken. Eindstand 17-18. A.s. zaterdag speelt het tweede
tegen Vriendenschaar (H) 2, die haar eerste wedstrijd met 12-11 verloor van OVVO 3.
VALTO 3 speelde uit tegen Excelsior 5. Buiten speelt het vierde tegen dit Excelsior team, en dat werd een
21-5 nederlaag voor VALTO. Gelukkig deed het derde het een stuk beter en werd het een ruime
overwinning: 12-19. A.s. zaterdag speelt het derde thuis tegen Weidevogels 4, die haar eerste wedstrijd met
18-10 wist te winnen van Vriendenschaar (B) 3.
VALTO 4 speelde ook uit bij Excelsior, maar dan tegen het vierde team. Van dit team had het vijfde op het
veld 14-8 verloren en nu was het dus de beurt aan het vierde. Helaas was Excelsior op schot en had het
vierde het zwaar. Eindstand: 20-10. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen Achilles 6, die haar eerste
wedstrijd met 9-21 verloor van Dijkvogels 3.
VALTO 5 speelde uit tegen OZC 3. De eerste helft verliep wat moeizaam, mede doordat kansen niet werden
verzilverd. Hierdoor keek het vijfde met rust tegen een kleine achterstand aan: 8-6. Na rust werd dit met vier
doelpunten op rij omgekeerd en daarna kon de wedstrijd worden uitgespeeld: 12-15. A.s. zaterdag speelt het
vijfde thuis tegen KVS 6, die nog niet in actie kwam in de zaal.
VALTO 6 speelde uit tegen Nikantes 4. Een pittig potje, waarin met name Nikantes de korf makkelijk wist te
vinden. Eindstand: 25-14. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen Avanti 5, die haar eerste wedstrijd met
18-13 won van Deetos 6.
VALTO 7 speelde thuis tegen Meervogels 6. Een aardig gelijk opgaande strijd, waarbij Meervogels er helaas
net een paar meer wist te scoren dan VALTO. Eindstand: 12-14. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen
Maassluis 6, die haar eerste wedstrijd met 19-15 verloor van IJsselvogels 5.
VALTO 8 speelde thuis tegen SKV 2, een voor ons onbekende korfbalvereniging uit Sleeuwijk, waarvan het
eerste team in de 4e klasse uitkomt. Het achtste had weinig moeite met deze tegenstander en hield het
vooral verdedigend goed dicht en dan hoef je er zelf ook niet zoveel te scoren om er toch met de winst
vandoor te gaan: 12-8. De wedstrijd van a.s. zaterdag wordt verzet, dus heeft het achtste een vrije
zaterdag(avond).
VALTO 9 was vrij. A.s. zaterdag speelt het negende thuis tegen TOP 7, die ook nog niet in actie kwam.
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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

A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen PKC A2. De eerste helft liet een gelijk opgaande strijd zien met lekker veel
doelpunten en zo was het met rust 12-12. Na rust wist VALTO uit te lopen naar 12-16, maar helaas wist PKC
weer terug te komen en pakte zij uiteindelijk een voorsprong van vier doelpunten, 24-20. Op het laatst kwam
de A1 nog dichtbij, maar het was net niet genoeg: 25-24. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Sporting
Delta A2, die haar eerste wedstrijd met 18-23 verloor van Oranje Wit A1.
VALTO A2 speelde thuis tegen Meervogels A2. Het werd een wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar
gewaagd waren en er lekker veel doelpunten vielen. VALTO wist uiteindelijk met een nipte overwinning aan
het langste eind te trekken: 17-16. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen ESDO A1, een onbekende
vereniging uit Kockengen, die haar eerste wedstrijd met 14-5 van LUNO A1 verloor.
VALTO A3 was vrij. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Avanti A3, die haar eerste wedstrijd met 13-15
won van WION A2.
VALTO A4 speelde thuis tegen Vriendenschaar (B) A2. Via een ruststand van 5-3 werd het uiteindelijk een
gelijkspel: 7-7. Een beetje zuur, want helaas was het laatste schot (die er in ging) van VALTO net buiten de
tijd. A.s. zaterdag speelt de A4 uit tegen Avanti A4, die nog niet in actie kwam in de zaal.

B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen Refleks B1. In tegenstelling tot het veld, waar de B1 in de hoofdklasse
uitkomt, speelt de B1 in de zaal 1e klasse en zal het dus zeker de favoriet zijn voor het kampioenschap.
Afgelopen zaterdag heeft de B1 met een 25-9 uitslag en prachtige doelpunten in ieder geval haar
visitekaartje afgegeven. A.s. zaterdag is de B1 gelijk een weekje vrij.
VALTO B2 speelde uit tegen ODO B1. Op het veld werd ook al tegen deze tegenstander gespeeld en werd
er twee keer verloren (15-14 en 6-11). Ook dit keer was ODO net weer even een maatje te groot. Er werd
niet onaardig gespeeld, maar het was niet genoeg om het ODO echt lastig te maken. Eindstand: 10-6. A.s.
zaterdag speelt de B2 thuis tegen Avanti B2, die haar eerste wedstrijd met 21-4 won van Meervogels B2.
VALTO B3 speelde uit tegen ALO B2. In een wedstrijd waarin de doelpunten schaars waren, was het VALTO
die er met de winst vandoor ging: 4-7. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Avanti B4, die haar eerste
wedstrijd met 12-8 van Die Haghe B2 won.

C-jeugd
Valto C1 kreeg de buren van ONDO C1 op bezoek. Het werd een spannende derby! De wedstrijd ging
grotendeels gelijk op. Met nog een paar minuten op de klok stond het 11-10 in het voordeel van Valto. Een
paar zenuwslopende minuten braken aan waarin aanvallend soms verkeerde keuzes werden gemaakt door
Valto. Gelukkig wist de verdediging het dicht te houden en floot de scheidsrechter af met nog steeds de 1110 op het scorebord. Een goed begin van de zaalcompetitie! Komende zaterdag wacht KCC C1 uit. Zij
verloren hun eerste wedstrijd.
Valto C2 was nog een zaterdag vrij en start komende zaterdag aan de competitie. Zij doen thuis tegen ODO
C1. Een bekende tegenstander van het veld waar eenmaal van gewonnen en eenmaal van verloren werd.
Valto C3 speelde gisteren een spannende wedstrijd tegen C3. De wedstrijd ging gelijk. Gelukkig wist de C3
hem te beslissen in het voordeel van Valto met 8-7. Komende zaterdag gaan jullie naar Barendrecht om te
spelen tegen Vitesse C2.
Valto C4 was ook nog een zaterdag vrij. Jullie starten de competitie uit tegen KVS C4. Op het veld hadden
jullie het zwaar tegen KVS C3. Hopelijk is hun C4 een gelijkwaardigere tegenstander.
Valto C5 speelde een prima eerste helft tegen Meervogels C2. Helaas was de koek de tweede helft op en
lieten we het lopen. Zo won Meervogels met 12-7 waar er voor Valto echt meer in had gezeten. Komende
zaterdag spelen jullie tegen KCC C2 dat hun eerste wedstrijd verloor.

D-jeugd
Valto D1 speelde uit tegen Achilles D1 een goede wedstrijd. De 1e helft vergaten ze zichzelf te belonen met
doelpunten waardoor de ruststand 3-3 was. In de tweede helft ging het afronden beter en zo werd er
uiteindelijk vrij eenvoudig met 7-12 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Olympia D1, een
ploeg waar op het veld al 2x van gewonnen werd.
Valto D2 vertrok naar Hoek van Holland om tegen ONDO D5 te spelen. Aan het begin van een competitie
weet je niet wat je van een tegenstander kunt verwachten en zo begon de D2 ook aan deze wedstrijd. Tot
aan rust deed de D2 het nog rustig aan, er werd met 0-5 gerust. In de tweede helft kwam de
doelpuntenmachine op gang en zo werd er uiteindelijk 16-2 gewonnen.
Valto D3 verwachtte een moeilijke wedstrijd tegen Meervogels D2. Het tegendeel bleek echter waar: als snel
stond er een 5-0 voorsprong op het bord. Ook na rust was Valto duidelijk de sterkere partij en zo werd er met
12-2 gewonnen. Komende zaterdag is de D3 vrij.
Valto D4 ging op bezoek bij Avanti D5. Na wat opstartproblemen omdat er geen scheidsrechter was, kon er
dan toch gestart worden. Ook hier was Valto duidelijk de betere ploeg binnen de lijnen. Er werd volop
gescoord en zo werd er met 5-13 gewonnen. Komende zaterdag komt Dijkvogels D2 bij jullie op bezoek.
Ook zij wisten afgelopen zaterdag hun wedstrijd te winnen.
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Van de TC
Afgelopen weekend een nét niet bij Valto 2 en een bij lange na niet bij
Valto 1, hoewel de eerste helft anders deed vermoeden. Swift was een
maatje te groot. Snel vooruitkijken naar aankomend weekend. Een
dubbel voor de selectie in Hardingxveld-Giessendam bij
Vriendenschaar. Hopen dat hier voor beide teams op winst uitdraait. Dat
betekent namelijk 4 punten mee naar De Lier.
Bij de andere eerste teams grote verschillen (B1 en D1, beide winst) en kleine verschillen (A1, C1 en F1, één
punt verschil, waarbij alleen de C1 aan de goede kant van de score stond).
Tenslotte nog een leuke wedstrijd van de F4 gezien. De eerste officiële wedstrijd van dit team en omgezet in
winst. Maar ik hoop dat jullie vooral veel plezier hebben gehad.
Nog even de aandacht voor het te gast zijn bij Vreeloo. Dit betekent dat we de juiste sportschoenen aandoen
bij trainingen en wedstrijden, onze tassen netjes in de hal zetten, na de training alle spullen weer netjes
terugzetten in de berging (die niet om in te spelen is) en na de laatste wedstrijd alle materialen, apparatuur,
tribunes en eventueel glaswerk opruimen. Ik reken op jullie! Mocht er iets mis zijn in de hal, dan hoor ik het
graag. Maar geef het ook aan bij de mensen van Vreeloo.
Mocht je een bijbaantje zoeken in de horeca? Bij Vreeloo zoeken ze personeel voor achter de bar, voor
diverse dagen en avonden. Hiermee help je hen, maar ons als gebruiker.

Arbitrage
De te fluiten breedtesportwedstrijden tot einde jaar staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er bij
staat. Je hebt als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. Even
opletten dus.
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook
een beroep gaan doen op jullie!

Cursussen
De tweede KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond is inmiddels geweest en ook die was weer leerzaam.
De KT3-ers Rianne, Petra en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en discussiëren met de
de cursisten. Allemaal heel veel succes bij de volgende avonden! 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.
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.
Heel veel plezier en uitdaging gewenst voor deze week, maar er met elkaar iets moois van!
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.

Rick en Alex
De bond blijft zaken veranderen. Nu is het in de korfballeague in de zaal zo dat een
wedstrijd geleid wordt door 2 gelijkwaardige scheidsrechters. Dit betekent dat Rick en
Alex in de zaal geen duo meer kunnen vormen.
Alex fluit nu solo en heeft als doel om te promoveren naar groep 3. Hij fluit nog voor ons maar ook voor
http://www.kvzetten.nl/. Dit moest ik even opzoeken maar Zetten is een dorp in de gemeente Overbetuwe
provincie Gelderland. Kleiner dan De Lier met ongeveer 5000 inwoners en de bekendste inwoner is Roy
Makaay (aldus Wikipedia).
Alex heeft afgelopen een wedstrijdje voor Zetten gefloten.
Rick vormt nu samen met Marco v/d Lucht. Marco floot vorig jaar de finale in Ziggo.
Inmiddels hebben Rick en Marco als DVO – Blauw Wit en Groen Geel – Fortuna gefloten.
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Afgelopen zaterdag
Bij alle wedstrijden was ingetekend. Ook nog bij de B1, C1 en A2. Zodoende kwam ik als gastheer oude
bekenden tegen: bij de B1 Peter Schrijver – oud Valto speler. En bij de C1 een dame die geboren is in De
Lier: Coby Groeneveld. Haar moeder heeft nog gekorfbald bij Valto maar echt in de begintijd nog voor mijn
ouders bij Valto speelden dus voor 1965! En als laatste kwam ik bij de A2 Johan Kosse tegen die zijn
wedstrijdjes voor Dijkvogels meepakt.
Het was de bedoeling dat iemand van ons nog bij Dijkvogels zou fluiten maar daar kwam wat tussen.
Buiten VALTO
Jan zou eerst een wedstrijdje bij Dijkvogels doen maar kreeg een mooiere affiche namelijk reserve
hoofdklasse KVS 2 – KCC 2. Jan meldt: “Fluiten ging prima. Het was een leuke wedstrijd maar ongelijke
strijd. KCC was veel te sterk. Het werd 20 – 31.”
Thijs mocht buurman Ondo 1 fluiten. Zij kregen bezoek van de studenten van Erasmus. Thijs meldt (op mijn
vraag hoe het fluiten ging): “Jaa goed! Was geen hele moeilijke wedstrijd maar zeker een leuke spannende
pot. Ondo uiteindelijk terecht gewonnen.”
Cock ging naar Maassluis voor de A1 daar. Kreeg geen contact met Cock dus weet verder geen details.
Weer bedankt voor jullie inspanningen!
Komend weekend
Aanwijzingen komende zaterdag.
Alex fluit Dalto B1 – SKF B1.
Rick//Marco fluiten LDODK – DOS. Weer naar het verre Noorden. Gelukkig wel bekend terrein voor Rick
inmiddels.
Aanwijzingen die ik op de site kan vinden:
15:10 Dubbel Zes / Futura 2 Avanti / Post Makelaardij 4 Cock Matthijsse
18:40 KCR 2

Tweemaal Zes 2

Jan Korteland

En ik vermoed dat we Valto 4, 5 en B2 terugkrijgen.
Volgens mij zag ik al dat Max de B2 wilde regelen. En ook dit levert dan gewoon een felbegeerd “streepje”
op.
Succes alvast!
Peter de Rijcke

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
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“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je Valto tenue, zodat iedereen hetzelfde gekleed
is! Bij Valto 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de coaches de
vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
DATUM
TIJD
WEDSTRIJD
TEAM VD WEEK
Speler 1e of 2e
23-11-2019
17.40
VALTO 1 – SWIFT 1
D4
Romee
23-11-2019
16.20
VALTO 2 – REFLEX 2
F2/F3
Martijn en Ruben
07-12-2019
17.00
VALTO 1 - GKV 1
E6/E1
Bart
11-01-2020
18.50
VALTO 1 – HKV 1
D3
Maaike Ridder
11-01-2020
16.55
VALTO 2 – HKV 2
E3/E4
Nikki, Lisa en Lisanne
25-01-2020
18.15
VALTO 1 – SPORTING TRIG
F1/F4
Laurens en Mees
08-02-2020
17.50
VALTO 1 – VRIENDENSCHAAR 1 E5/E2
Nikki
08-02-2020
16.30
VALTO 2 – VRIENDENSCHAAR 2 D1
Thijs, Ron en Pieter
07-03-2020
16.50
VALTO 1 – VEO 1
D2
Thom Voskamp
07-03-2020
15.30
VALTO 2 – VEO 2
KANGOEROES
Vera en Mandy
21-03-2020
16.00
VALTO 1- KVS 1
E7/E8
Zane
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)

Gedicht voor Sinterklaas
Beste Sint, als u in De Lier rondkijkt voor uw inkopen
Wilt u dan ook bij de VALTO sponsors binnenlopen?
Onze vele sponsors steunen ons al jaren, waar we ook gaan
Zonder deze grote groep VALTO sponsors kunnen wij nauwelijks bestaan
U begrijpt, wij zijn zeer dankbaar en tevree
Houd u daar met uw inkopen ook rekening mee?
In deze Bijblijver en op deze VALTO sponsors link ziet u wie het zijn
Loop er eens binnen, laat het geld rollen, dat vinden ze vast fijn!
Als u het voor uw inkopen toch online gaat proberen
Kan VALTO daar financieel ook van profiteren
Als u via Sponsorkliks op de VALTO website aankopen doet
Krijgt VALTO een percentage van de omzet en dat is goed
Veel webwinkels doen er aan mee, kijk gerust eens rond
En als u dan wat koopt, blijft VALTO ook gezond
Tot slot nog één mogelijkheid waar we u op willen attenderen
Heeft u nog interesse in nieuwe korfbalkleren?
Een trainingspak, een bal, een T-shirt, een broek of rok
Onze leverancier Korfbalshop.nl heeft alles van VALTO op stock
En ze hebben ook leuke Lierse trots kleding en sporttassen
Er zit altijd iets bij dat de ontvanger goed zal passen
Het maakt niet uit wat mensen op hun verlanglijstjes vragen
Bij de VALTO sponsors, Sponsorkliks en Korfbalshop.nl kunt u altijd slagen
Beste Sint, u vindt het vast niet erg als we erbij vertellen
Dat ook de kerstman op deze manier zijn cadeaus kan bestellen?
Hartelijke groet, CKV VALTO
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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

Gedenkavond
Hulp gezocht
Vrijdag 29 november is het lichtjes avond op de begraafplaats.
Wij als VALTO gaan daar helpen, vanuit Liersgevoel. En krijgen daar een vergoeding voor VALTO.
Wij moeten allerlei dingen klaarzetten en fakkels 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 met lege handen na eerste competitieronde.
Eindelijk was het zover. Er werd al enkele weken naar dit weekend toe gewerkt en in navolging van de
korfbal league en vorige week de hoofdklasse, zijn nu alle zaalcompetities weer gestart. VALTO 2 kreeg het
onbekende REFLEKS 2 uit Rijswijk op bezoek, wat als koploper in de 2e klasse de zaal is ingegaan. VALTO
1 zou vandaag de borst nat kunnen maken, want zij kregen de gedoodverfde kampioenskandidaat Swift uit
Middelburg op bezoek. Zij zijn deze competitie met maar één doel gestart en dat is kampioen worden. In het
voorprogramma speelde onze C1, wat getraind wordt door Bart en Thomas. Hun tegenstander kwam uit ’s
Gravenzande, ONDO C1. Een heel spannende wedstrijd was dit. Met na vijftien minuten in de tweede helft
een 7-7 tussenstand op het bord, maar toen wist VATLO een gaatje te slaan naar 9-7. Deze voorsprong
zouden deze jonge talentjes niet meer uit handen geven. Het werd nog wel spannend in de laatste minuten,
toen de gasten weer de aansluiting kregen, maar de gelijkmaker bleef gelukkig uit. Een goede start dus van
VALTO C1, maar helaas zouden de selectie teams dit voorbeeld niet kunnen volgen.
Onder leiding van scheidsrechter Karbet begon VALTO 2 niet scherp aan de wedstrijd. Al gauw keken we
tegen een 0-2 achterstand aan, waarna Pieter pas in de vierde minuut voor VALTO de score opende. Toch
wist VALTO na tien minuten weer op gelijke hoogte te komen bij 3-3, maar direct waren er weer twee treffers
te noteren voor de gasten. Ruben wist deze achterstand eigenhandig weer gelijk te trekken, waarna VALTO
aan de goede kant van de score kwam door Pieter die een 7-5 tussenstand op het bord zette. De laatste tien
minuten zouden de ploegen om en om scoren, waarmee de ruststand op 9-7 kwam te staan.
Na de rust stond VALTO even heel goed te verdedigen, waardoor het andere vak lang mocht aanvallen.
Makkelijk ging het niet, maar toch wist VALTO de voorsprong uit te breiden naar 11-7. Hierna volgde er voor
VALTO echter een doelpuntloze periode van tien minuten, waarin REFLEKS zich weer in de wedstrijd knokte
en na tien minuten weer de aansluiting wist te realiseren bij 11-10. Pieter doorbrak deze periode en zorgde
dat we weer wat lucht kregen. REFLEKS rook nu echter bloed en deed er nog een schepje bovenop en zette
de achtervolging in. Na de 13-11 van Ron volgde weer een te lange periode waarin VALTO niet tot scoren
wist te komen, waardoor het halverwege de tweede helft weer gelijk stond bij 13-13 en de gasten in de
volgende aanval weer op voorsprong wisten te komen. De laatste tien minuten zou moeten uitmaken wie er
met de buit vandoor zou gaan. Na de 14-15 zouden Ruben en Ron met twee treffer op rij ons weer op
voorsprong zetten, maar voor lang was dit niet. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker weer door de korf en
nu kwam het er op aan wie het best met de kansen zou omgaan. Met nog minder dan drie minuten op de
klok zette Mandy ons met het eerste dames doelpunt weer op voorsprong. De klok was al stil gezet toen
door een misverstandje van dichtbij de gelijkmaker gescoord kon worden. Scheidsrechter Karbet had tijdens
de wedstrijd zijn klok blijkbaar vaak stil gezet, want hij maakte nog steeds geen aanstalten om de wedstrijd
te beëindigen. De gasten gingen in deze extra tijd nog vol voor de overwinning en wisten in de dying
seconds de wedstrijd nog hun kant op te doen kantelen. Zuur punt verlies voor VALTO 2 wat door de te
lange doelpuntloze periodes een voorsprong van vier doelpunten zag verdampen. Volgende week zal het
beter moeten als we op bezoek gaan bij KV Vriendenschaar in Hardinxveld-Giessendam. Deze wedstrijd
staat gepland om 19:20 uur in sporthal “de Wielewaal” in Hardinxveld-Giessendam. We hopen op uw steun,
want die hebben we zeker nodig tegen deze lastige tegenstander die vandaag ook nipt verloor van OVVO 3.
Zij zullen in hun eerste thuiswedstrijd zeker proberen de punten in huis te houden.
Dan was het tijd voor het klapstuk van deze eerste competitieronde. Kon ons vlaggenschip stunten tegen het
getergde Swift 1 uit Middelburg, wat vorig seizoen wel op een heel zure manier de strijd om het
kampioenschap moest opgeven. Het was in een van de laatste wedstrijden van de competitie dat Oranje Wit
met een gestolen overwinning er voor zorgden dat Swift alleen door een wonder nog kampioen kon worden.
Dat later een speler van Oranje Wit voor een zware overtreding alsnog gestraft werd door de tuchtcommissie
met acht wedstrijden schorsing veranderde natuurlijk niets aan de uitslag, dus zijn de spelers dit seizoen op
oorlogspad en hebben maar één doel. Op het veld spelen zij al een niveau hoger en doen dat niet
onverdienstelijk met de derde plaats na acht speelronden. Het arbitrale duo konden we nog van de
oefenwedstijd van vorige week tegen Wit-Blauw Kampen. Onder leiding van deze prima leidende
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scheidsrechter ging VALTO op jacht naar een stuntje, wat in het eerste bedrijf ook prima spel te zien gaf.
VALTO wist na enkele vruchtloze aanvallen de scoren te openen met een afstandsschot van Thom. Helaas
was toen ook gelijk de ban gebroken voor de gasten, want in de volgende aanval was het weer gelijk. Tot de
3-3 tussenstand wist VALTO steeds als eerste te scoren, maar toen stelden de gasten orde op zaken en
namen het initiatief over. Na de 4-4 van Laurens wisten de gasten door twee meegekregen strafworpen een
gaatje te slaan naar 4-6 en leek Swift halverwege de eerste helft de wedstrijd al naar zich toe te trekken.
VALTO rechtte echter de ruggen en zette de achtervolging in, wat er in resulteerde dat we zes minuten voor
de thee bij 9-9 weer op gelijke hoogte stonden. Swift heeft echter met de zusje Zuidweg en Stephan den
Boer en Gijs Gillissen een viertal scherpschutters binnen de lijnen. Tel daarbij de andere vier spelers op die
ook hun doelpunten wel altijd meepikken en je weet dat je zelf ook goed moet zijn om hen te stoppen. Nikki
(H) zou ons nog één keer op gelijke hoogte brengen bij 10-10, maar in de laatste twee minuten tot de rust
zou Swift nog even gas geven en weglopen naar een 10-14 ruststand die in de zoemer binnen viel. Het lijkt
er op dat de Zeeuwse formatie de paalpositie wel heel erg belangrijk vindt in de aanval, want zij kwamen al
snel weer in de zaal, waarna Dylan Gillissen al ruim voor de hervatting zijn positie onder de paal innam. Dit
had bij aanvang van het tweede bedrijf waarschijnlijk een doelpunt moeten opleveren, maar dit lukte niet in
de eerste aanvallen na de rust. Toch wisten de gasten binnen zes minuten vijf keer de korf te vinden waar
VALTO alleen de afgeronde vrije bal van Zané tegenover kon zetten. Tijd voor een time out vond Eric, maar
deze time out bracht de gasten nog niet uit hun ritme. Bij het uitnemen verspeelde de VALTO aanval de bal
op knullige wijze, waarna Swift de teller op twintig zette. Na het doelpunt van Laurens wist Swift in de
volgende drie minuten weer vier keer te scoren en stond er een 12-24 tussenstand op het bord. De wedstrijd
was wel gespeeld, maar VALTO moest nog wel zoveel mogelijk aan schade beperking doen. Na de tweede
time out van VALTO wist Maaike nog wat terug doen, maar de gasten lieten VALTO niet meer dichterbij
komen. Hoewel Swift met twaalf doelpunten voor stond bleef de ploeg onverminderd strak verdedigen en
met volle overgave aanvallen. VALTO beleefde een mindere fase maar herpakte zich nu wel weer en wist
het verschil niet verder te laten oplopen. Bij de gasten kregen de bankzitters ook nog wat speelminuten,
zodat zij niet voor niets de lange reis gemaakt hadden. Met om en om scoren werd de 19-30 eindstand
bereikt, waarmee VALTO de eerste punten naar Zeeland ziet verdwijnen. Volgende week wacht weer een
lastige tegenstander in KV Vriendenschaar, waar VALTO 1 het altijd erg moeilijk tegen heeft. In de afgelopen
seizoenen zijn we deze ploeg tien keer tegen gekomen in competitie verband, waarvan VALTO er slechts
twee heeft gewonnen en één keer tot een puntendeling is gekomen. In het verleden behaalde resultaten zijn
natuurlijk geen garantie, maar zoals u ziet is uw steun meer dan nodig in Hardinxveld-Giessendam om een
kans te maken op de overwinning. VALTO 1 zal als eerste de arena betreden in “de Wielewaal”, dus zorg dat
je om 17:55 uur op de tribune zit.
We zien elkaar in Hardinxveld, Arno van Leeuwen.

Hulpjes bij het eerste
Zaterdag mocht ik voor de eerste keer bij VALTO 1 als hulpje meedoen.
Ik was samen met Kees en keek er al een paar dagen echt naar uit.
Wat we nou moesten doen wist ik nog niet helemaal, maar ik had er wel zin in.
Niet dat ik graag wil poetsen, maar meer om te kijken hoe hun voorbereidingen er aan toe gaan.
Wat erg leuk was is dat we een erg mooi shirt aan kregen en dat we aan het begin zelfs omgeroepen
werden.
De wedstrijd begon en ons was verteld wat we moesten doen.
En ja hoor daar kwam het eerste moment. De scheidsrechter zwaaide dat wij moesten komen. We rende
naar de plek met onze doeken en ineens ging iedereen klappen en roepen, echt gaaf het leek wel of wij de
sporters waren en of heel de zaal voor ons was gekomen.
Daarna hebben we nog een paar keer gepoetst en iedere keer ging het publiek weer klappen. Echt leuk.
Toen aan het einde van de wedstrijd gaf de scheidsrechter ons zelfs ook nog een compliment dat we het zo
goed hadden gedaan.
Het was echt erg leuk en ik hoop dat ik snel weer aan de beurt ben.
Groetjes Sven van VALTO C1

ALO B2 - Valto B3
Zaterdag speelde Valto B3 de eerste competitie wedstrijd in de zaal uit tegen ALO B2.
de eerste helft ging redelijk gelijk op maar konden we wel voor blijven.
toen we de rust in gingen stonden we voor met 2-5.
ook de tweede helft waren wij net iets sterker en konden we daardoor met 4-7 winnen.
Het was een leuke en sportieve wedstrijd.
Groetjes Alicia
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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

Valto D4
We beginnen ons zaalseizoen bij Avanti! De start verloopt wat rommelig, maar gelukkig wil onze coach Noa
fluiten! Geppe scoort de 0-1!! De bal wordt goed onderschept. We spelen goed over en er wordt heel goed
verdedigd! Helaas konden we de 0 niet houden. We sluiten de eerste helft af met een score van 1-6.
Ook in de 2e helft zijn we heel fanatiek en zetten veel druk. Er wordt regelmatig gescoord door de D4. 3-8
Door Avanti. Er wordt gescoord door Rick, Sanne en Veerle
Helaas krijgt Avanti 2 strafworpen, maar onze D4 blijkt toch sterker. De wedstrijd is geëindigd met 5-13!
Goed gedaan toppers van de D4!
Roos Oussoren.

Valto F3
Voor het eerst dit seizoen wordt de wedstrijd begonnen met 8 meiden in het veld. Dani, Lisa, Bente en Janna
beginnen en Kjell staat reserve. Het beste en grootste meisje van de tegenstander krijgt net te veel vrijheid,
zodat ze kan scoren. Nadat er verdedigend wat wordt aangepast, weet Valto de schade te beperken. Janna
weet haar goed te verdedigen. Dan komen er twee nieuwe jongens bij de tegenstander in het veld. Een van
de twee is lang, snel en weet helaas makkelijk te scorende. Nadat Kjell hierop wordt gezet, gaat het een stuk
beter, maar helaas lopen wel uit naar 4-0. Valto komt nog terug naar 4-2, door een scherpe en goed
scorende Kjell, een snelle en wendbare Lisa en de stabiele Dani en Bente. Maar het slotakkoord is voor de
tegenstander. Lekker gebald, maar helaas verloren.
Groeten Arjen en Janna

Valto F4
F4 heeft thuis gespeeld. Ze hebben goed verdedigd en het gooien naar elkaar gaat steeds beter. Ze hebben
10-7 gewonnen, met strafworpen hebben ze ook gewonnen namelijk 3-2.
Met vriendelijke groet Wendy

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. Dit 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 (Het LSO).
Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen m.b.t. teams ed.).

Op de dagen zelf:
•
•
•
•
•

Tribunes klaarzetten.
Standen verwerken.
Omroepen.
Infobalie beheren.
Prijsuitreiking.

Meer info kun je vinden op onze site: www.lso.dlier.nl
Of je kunt contact opnemen met Anita Herbert: herberta@live.nl
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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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