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Vrijwilligers Gedenkavond Bedankt! 
Afgelopen vrijdag was het de gedenkavond op de begraafplaats in De Lier. Een avond waarbij de hele 
begraafplaats in het teken staat van licht en verbondenheid. 
Op de gehele begraafplaats staan kaarsjes, fakkels, vuurkorven, er hangen gedichten, er wordt live muziek 
gespeelt op verschillende plekken en er kan koffie/thee/warme choco gedronken worden. 
Het is een drukbezochte avond en we zien ook steeds meer kinderen op deze avond. 
Heel mooi om te zien dat deze plek ook een ‘warme’ plek kan zijn in de - voor veel mensen - donkere dagen! 
  
Fantastisch is dat de laatste twee jaar deze avond wordt ondersteund door Stichting Liers Gevoel. 
Deze Stichting ondersteunt activiteiten van het Oranje Comité, het verenigingsleven in De Lier en sociale 
activiteiten in groepsverband in De Lier. 
Ze ondersteunen op financieel gebied en op organisatorisch gebied. 
En zo is VALTO gevraagd om in ruil voor het bieden van ‘handjes’ tijdens de gedenkavond, een financiële 
ondersteuning te ontvangen voor de vereniging. 
Super mooi, want zo snijdt het mes aan twee kanten; VALTO blij en de werkgroep blij. 
Het is namelijk best een organisatie, al die kaarsjes, fakkels etc. uitzetten, aansteken en na afloop weer 
opruimen. 
  
Maar… wauw, VALTO zou VALTO weer niet zijn om dit gewoon met twee handen aan te pakken. 
GJ doet een oproep (bedankt GJ) en ja wel, wat een opkomst!!! 
Echt heel erg mooi, dus alle vrijwilligers die geholpen hebben, namens de hele werkgroep ontzettend 
bedankt! 
Je hebt geholpen aan een duit in de pot van VALTO, maar nóg mooier, je hebt bijgedragen aan een hele 
mooie, warme avond voor heel veel Lierenaars in donkere tijden. 
  
Werkgroep Verbonden door Licht 
Chantal van Kester 
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Zaterdag 7 december 2019 
17:00 VALTO 1 - GKV/Enomics 1 M. de Groot, P. de Haan Vreeloo Hal 1 
15:40 VALTO 2 - OVVO/De Kroon 3 Martijn de Widt Vreeloo Hal 1 
14:25 VALTO 3 - Twist 4 Aart Berkhout Vreeloo Hal 1 
14:10 VEO 4 - VALTO 4 

 
Essesteyn Veld 1 

17:30 VEO 5 - VALTO 5 
 

Essesteyn Veld 1 
13:15 VALTO 7 - IJsselvogels 5 

 
Vreeloo Hal 2 

14:30 VALTO 8 - Nieuwerkerk 8 Rinze Noordam Vreeloo Hal 2 
13:05 Refleks 7 - VALTO 9 

 
De Schilp Veld 1 

15:20 Tilburg A1 - VALTO A1 
 

Westerwel Veld 1 
15:35 Luno A1 - VALTO A2 

 
De Vaart Veld 1 

13:15 VALTO A3 - WION A2 Wouter Vijverberg Vreeloo Hal 1 
11:15 VALTO B1 - De Meervogels B1 Kees van Wijk Vreeloo Hal 2 
13:10 Weidevogels B1 - VALTO B2 

 
 Rijneveen Veld 1 

12:15 VALTO B3 - Nieuwerkerk B2 Zané de Roo Vreeloo Hal 2 
13:45 Avanti C1 - VALTO C1 

 
De Viergang Veld 1 

12:15 VALTO C4 - ONDO (G) C4 Vincent van der Hoeven Vreeloo Hal 1 
10:10 Achilles (Hg) D2 - VALTO D3 

 
Zuiderpark Breedtehal A 

14:30 Excelsior (D) D4 - VALTO D4 
 

De Buitenhof Veld 1 
09:00 Maassluis E1 - VALTO E1 

 
Olympia Veld 1 

11:15 VALTO E2 - Nieuwerkerk E2 Romeo Kortekaas Vreeloo Hal 1 4k 1 
09:00 KVS/Maritiem E3 - VALTO E3 

 
De Blinkerd Veld 1 

10:15 VALTO E4 - Twist E1 Martijn Potters Vreeloo Hal 1 4k 1 
11:15 VALTO E6 - KVS/Maritiem E2 Bart van Seters Vreeloo Hal 1 
10:15 VALTO E7 - ONDO (G) E10 Noa de Meulmeester Vreeloo Hal 1 4k 2 
11:25 Korbis E6 - VALTO E8 

 
Groenswaard Veld 1 

11:15 VALTO F1 - KVS/Maritiem F1 Wouter Dijkstra Vreeloo Hal 1 
13:00 ALO F2 - VALTO F2 

 
Ockenburgh Veld 1 

14:10 Futura F1 - VALTO F3 
 

Zuidhaghe Veld 1 
09:00 KCC F2 - VALTO F4 

 
Schenkel Veld 1 4k 

 
 
 
Opstellingen 
VALTO 3, thuis om 14.25 uur, aanwezig 13.45 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte 
 
VALTO 4, uit om 14.10 uur, vertrek 13.00 uur 
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: ?? 
Romy, Rosalie, Esmee, Manon en Joyce 
 
VALTO 5, uit om 17.30 uur, vertrek 16.30 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank 
Marleen B, Mellanie, Annemieke, Hellen en Petra D 
 
VALTO 6, vrij 
 
VALTO 7, thuis om 13.15 uur, aanwezig 12.45 uur 
Twan B, Jelle, Rinze en Vincent H, res: Jesper 
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella 
 
VALTO 8, thuis om 14.30 uur, aanwezig 14.00 uur 
Martin, Michiel B, Arie, Dave en Marco S 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie  
 
VALTO 9, uit om 13.05 uur, vertrek 12.00 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard 
Claudia, Dita, Marja, Marloes en Vera E, res: Lysanne V  
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Uitslagen zaterdag 30 november 2019 
Vriendenschaar 1 - VALTO 1 27  -  14 
Vriendenschaar 2 - VALTO 2 

 

VALTO 3 - Weidevogels 4 27  -  13 
VALTO 4 - Achilles (Hg) 6 13  -  15 
VALTO 5 - KVS/Maritiem 6 15  -  14 
VALTO 6 - Avanti 5 8  -  23 
Maassluis 6 - VALTO 7 11  -  13 
VALTO 9 - TOP/ 7 16  -  10 
VALTO A1 - Sporting Delta A2 18  -  14 
ESDO A1 - VALTO A2 19  -  20 
VALTO A3 - Avanti A3 5  -  4 
Avanti A4 - VALTO A4 11  -  21 
VALTO B2 - Avanti  B2 9  -  14 
VALTO B3 - Avanti  B4 14  -  7 
KCC C1 - VALTO C1 9  -  13 
VALTO C2 - ODO C1 6  -  5 

Vitesse (Ba) C2 - VALTO C3 10  -  3 
KVS/Maritiem C4 - VALTO C4 7  -  0 
KCC C2 - VALTO C5 4  -  7 
Olympia (S) D1 - VALTO D1 2  -  14 
VALTO D2 - Vitesse (Ba) D2 10  -  2 
VALTO D4 - Dijkvogels D2 9  -  2 
Weidevogels E1 - VALTO E1 1  -  13 
Korbis E2 - VALTO E2 15-12 (6-5) 
Korbis E4 - VALTO E3 11  -  9 
VALTO E4 - Maassluis E2 6  -  7 
VALTO E5 - Achilles (Hg) E2 2  -  8 
Avanti  E5 - VALTO E6 2-22 (5-2) 
Vitesse (Ba) E4 - VALTO E7 4-9 (4-1) 
VALTO E8 - Albatros E7 10-3 (3-2) 
Phoenix F1 - VALTO F4 2  -  6 

 
 
 
Nabeschouwingen TC 
VALTO 1 speelde uit tegen Vriendenschaar (H) 1. Het werd een wedstrijd waarin het eerste zeer weinig te 
vertellen had. Vriendenschaar schoot scherp en bij VALTO haalden meerdere spelers zijn/haar niveau niet. 
Via een ruststand van 15-9 werd het uiteindelijk maar liefst 27-14. De overige uitslagen in de poule zorgen 
ervoor dat na twee wedstrijden VALTO als enige nog geen punten heeft. Daar moet dan zaterdag maar 
verandering in komen! Het eerste speelt dan thuis tegen GKV 1. Dit zal echter ook zeker weer een pittig 
potje worden, want GKV wist met 28-24 van Vriendenschaar te winnen en verloor niet ruim (31-29) van 
Swift. 
VALTO 2 speelde ook uit tegen Vriendenschaar (H), maar dan tegen het tweede. Na de nipte nederlaag van 
vorige week was het tweede er op gebrand om sportieve wraak te nemen. Het werd een lekker potje, waarin 
vooral de mannen de korf goed wisten te vinden. Vriendenschaar probeerde het nog door een aantal heren 
vanuit het eerste in te zetten, maar het was al te laat, het verschil werd wel wat kleiner, maar de 
opgebouwde voorsprong was te groot om nog in te halen. Eindstand: 21-28. Zaterdag speelt het tweede 
thuis tegen OVVO 3. Zij wist nipt van Vriendenschaar te winnen (12-11) en verloor afgelopen zaterdag nipt 
(22-21) van Refleks. 
VALTO 3 speelde thuis tegen Weidevogels 4. Een eenzijdige wedstrijd, waarin het derde liet zien een 
absolute kandidaat te zijn voor het kampioenschap. Weidevogels werd met het grootste gemak aan de kant 
gezet en er werd over veel verschillende schijven gescoord. Eindstand: 27-13. Na twee wedstrijden zijn er nu 
twee ploegen die de volle buit binnengehaald hebben: VALTO 3 en Twist 4. A.s. zaterdag komt Twist naar 
De Lier en kan het derde dus een eerste gaatje slaan. Twist wist haar wedstrijd overigens een stuk minder 
overtuigend te winnen: met 14-13 van ONDO 3 en met 10-11 van DES 5. 
VALTO 4 speelde thuis tegen Achilles 6. Het begin van de wedstrijd ging het nog gelijk op, maar ‘ineens’ 
stond er een 4-10 achterstand op het scorebord. In de 2e helft kwam het vierde nog goed terug en even leek 
het er op dat het ‘er op en er over’ werd, maar helaas wilde de bal er op een gegeven moment gewoon niet 
meer in, waardoor er toch verloren werd: 13-15. Zaterdag speelt het vierde uit tegen VEO 4, die verloor met 
17-14 van ODO 3 en won met 18-17 van Twist 3. 
VALTO 5 speelde thuis tegen KVS 6. Het vijfde stond de hele wedstrijd aan de goede kant van de score, 
maar wist maar niet echt los te komen van KVS. Het schommelde tussen een voorsprong van één tot vier 
doelpunten. Op het laatst werd het ook weer onnodig spannend, maar de overwinning werd wel 
binnengesleept: 15-14. Zaterdag speelt het vijfde uit tegen VEO 5, die met 19-12 won van Dubbel Zes 3 en 
met 11-12 van Paal Centraal 3. 
VALTO 6 speelde thuis tegen Avanti 5. Blijkbaar zit het zesde in een pittige poule, want na vorige week met 
25-14 verloren te hebben, stond er nu weer een tegenstander in het veld, die duidelijk een maat te groot was 
voor het zesde. Er werd met maar liefst 8-23 verloren. Zaterdag is het zesde vrij. 
VALTO 7 speelde uit tegen Maassluis 6. Een wedstrijd waarin niet heel veel doelpunten vielen. Het zevende 
wist er gelukkig wel een paar meer te maken dan de tegenstander, waardoor de punten wel mee naar huis 
genomen konden worden: 11-13. Zaterdag speelt het zevende thuis tegen IJsselvogels 5, die ook van 
Maassluis wist te winnen (19-15) en afgelopen zaterdag ruim verloor (15-7) van Meervogels 6. 
De wedstrijd van VALTO 8 werd verzet naar dinsdag 21 januari. Zaterdag spelen zij thuis tegen Nieuwerkerk 
8, die ook nog maar één wedstrijd gespeeld heeft en die werd gewonnen met 13-17 van WION 7. 
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VALTO 9 speelde thuis tegen TOP 7. De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang, omdat beide ploegen 
moeite hadden om te scoren. Gaandeweg de wedstrijd liep dat steeds beter, met name bij het negende, en 
zo werd er met 16-10 gewonnen. Zaterdag speelt het negende uit tegen Refleks 7, die al wist te winnen van 
ONDO 5 (10-14) en VEO 6 (12-13). 
VALTO A1 speelde thuis tegen Sporting Delta A2. De A1 kende een voortvarende start, waarbij bijna elk 
schot een doelpunt was en al gauw stond het 5-0. Langzaam kwam Sporting Delta in haar spel en VALTO 
kon niet voorkomen dat ze dichterbij kwam. Ruststand 8-6. Na rust werd er in eerste instantie om en om 
gescoord en bleef het spannend, maar halverwege de 2e helft wist de A1 weer een voorsprong van vier 
doelpunten te pakken en die werd niet meer uit handen gegeven: 18-14. Zaterdag speelt de A1 uit tegen 
Tilburg A1, die haar eerste twee wedstrijden verloor: 23-26 van Vitesse A1 en 34-19 van ONDO A1. 
VALTO A2 speelde uit tegen ESDO A1. Een spannende en gelijk opgaande strijd, waarin aardig wat 
doelpunten vielen. De A2 trok uiteindelijk aan het langste eind en wist ook haar tweede wedstrijd nipt te 
winnen: 19-20. Na twee wedstrijden gespeeld te hebben, staat de A2 samen met LUNO A1 bovenaan met 
vier punten. Zaterdag speelt de A2 uit tegen ditzelfde LUNO A1. LUNO speelde tegen dezelfde 
tegenstanders als VALTO, maar wist wel wat ruimer te winnen: met 14-5 van ESDO en met 16-21 van 
Meervogels, waar de A2 met 17-16 van won. Wie pakt de koppositie? 
VALTO A3 speelde thuis tegen Avanti A3. De doelpunten waren schaars in deze wedstrijd, en het bleef ook 
lang spannend hoe de punten verdeeld gingen worden. Gelukkig voor VALTO A3 viel het kwartje de goede 
kant op en werd er nipt gewonnen: 5-4. Zaterdag speelt de A3 weer thuis, dit keer tegen WION A2, die ook 
al tegen Avanti speelde en daar met 13-15 van verloor. 
VALTO A4 speelde uit tegen Avanti A4. In deze wedstrijd werden er wel veel doelpunten gescoord en met 
name door VALTO, die lekker in de wedstrijd zat. Het werd dan ook een ruime overwinning: 11-21. A.s. 
zaterdag is de A4 vrij. 
VALTO B1 was vrij. Zij spelen zaterdag thuis tegen Meervogels B1, die met dezelfde cijfers als VALTO van 
Refleks B1 wist te winnen (25-9). Kan dus een spannende pot worden. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Avanti B2. Avanti wist vorige week met 21-4 van Meervogels B2 te winnen, 
dus VALTO was gewaarschuwd. Toch kon de B2 niet voorkomen dat Avanti er ook dit keer weer met de 
winst vandoor ging: 9-14. Zaterdag speelt de B2 uit tegen Weidevogels B1. Daar werd buiten ook twee keer 
tegen gespeeld en beide keren wist VALTO te winnen: 10-20 en 12-7. Het moet dus lukken om van de nul af 
te komen. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B4. De B3 wist de korf aardig te vinden en scoorde lekker wat 
doelpunten. Verdedigend wist de B3 ook goed stand te houden, waardoor er met 14-7 gewonnen werd. 
Zaterdag speelt de B3 thuis tegen Nieuwerkerk B2, die pas één wedstrijd in actie kwam en die met 15-6 wist 
te winnen van Olympia B2. 
VALTO C1 ging op bezoek bij KCC C1. Na de winst van vorige week, had de C1 zin in meer punten. En 
tegen dit KCC ging dat nog lukken ook! Er werd netjes met 9-13 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie 
uit tegen Avanti C1. Zij wisten hun eerste twee wedstrijden, ook tegen ONDO en KCC, met ongeveer 
dezelfde cijfers te winnen als VALTO. Dit zou nog wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden! 
VALTO C2 speelde een spannende wedstrijd tegen ODO C1. Buiten was hier al twee keer tegen gespeeld 
en was er eenmaal gewonnen en eenmaal verloren. Ook nu bleken beide partijen goed aan elkaar gewaagd. 
Een paar minuten voor tijd stond het nog 5-5 maar VALTO wist vlak voor het einde de 6-5 te maken en zo 
twee punten in De Lier te houden. Komende zaterdag is de C2 vrij. 
VALTO C3 vertrok naar Barendrecht om te spelen tegen de plaatselijke C2. Vitesse was net wat te sterk 
voor VALTO. VALTO was slordig in de pasing en verloor daardoor onnodig veel ballen en dus de kans op 
scoren. Er werd met 10-3 verloren. Komende zaterdag is de C3 vrij. 
VALTO C4 speelde uit tegen KVS C4. Op het veld had VALTO 2x verloren van KVS C3 maar tegen een 
team lager moest er meer mogelijk zijn. Niets bleek minder waar. VALTO kwam zelfs niet aan scoren toe en 
verloor zo met 7-0. Komende zaterdag spelen jullie thuis tegen ONDO C4, een bekende tegenstander van 
het veld. Er werd toen tweemaal  moeizaam gewonnen. Allemaal jullie beste beentje voor, dan moet het nu 
ook weer lukken! 
VALTO C5 speelde uit tegen KCC C2. Dit werd een keurige twee-punten-wedstrijd voor onze C5. Er werd 
met 4-7 gewonnen. Komende zaterdag speelt de C5 thuis tegen Excelsior C2 dat hun 1e wedstrijd ook won 
van KCC. 
VALTO D1  speelde uit tegen Olympia D1. Op het veld was dit een stugge ploeg waar de D1 het niet heel 
makkelijk tegen had. Dit keer een nieuwe wedstrijd en ook gelijk een andere wedstrijd. Olympia kwam er 
totaal niet aan te pas en VALTO walste over de ploeg heen. Dit kwam het niveau van het spel van VALTO 
niet te goede omdat er soms mee gegaan werd in het tempo en spel van de tegenstander. Gelukkig 
tussendoor ook mooie aanvallen en verdedigend stond het als een huis. Een hele mooie 2-14 uitslag op het 
bord na afloop. Komende zaterdag staat Avanti D2 op de planning. Zij hebben pas 1 wedstrijd gespeeld en 
deze verloren. 
VALTO D2 speelde tegen Vitesse D2. De verwachting was dat het een spannende pot zou worden gezien 
eerdere resultaten. Vanaf minuut 1 ging de D2 er vol voor. Het spel was echter te snel en te gehaast. 
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Verdedigend stonden we wel prima en dat resulteerde in een 1-1 ruststand. In de rust wisten de coaches het 
team op scherp te zetten en ging het lopen. Dit zorgde voor 9 doelpunten in de tweede helft waardoor er met 
10-2 werd gewonnen. Komende week spelen jullie tegen Avanti D3. Zij verloren hun 1e wedstrijd maar 
wonnen hun 2e wedstrijd heel dik. 
VALTO D3 was vrij deze zaterdag. Komende zaterdag spelen zij uit tegen Achilles D2. Zij verloren hun 
eerste twee wedstrijden met dikke cijfers.  
VALTO D4 kreeg Dijkvogels D2 op bezoek. Een eenvoudige wedstrijd voor onze D4. Er zaten mooie acties 
en doelpunten tussen en er werd keurig met 9-2 gewonnen. Komende zaterdag wacht Excelsior D4 die nog 
geen punten heeft gehaald in de eerste twee rondes.  
 
 
 
 
 
 
Van de TC 
 
De selectie kwam dit weekend qua punten verdeeld terug uit 
Hardinxveld-Giessendam. VALTO 1 mocht voor een keer aantreden 
voordat VALTO 2 speelde en of het hiermee te maken had weet ik 
niet, maar voor twee op papier gelijkwaardige ploegen, was het 
verschil erg groot. Een 27-14 nederlaag en dat betekent aanstaande 
zaterdag volle bak tegen GKV/Enomics. Ik hoop ook qua publiek! 
VALTO 2 deed het een stuk beter, wellicht door het latere tijdstip. Zij 
wisten met 21-28 lekker door te scoren en stelde zo de eerste overwinning veilig. Zaterdag staat voor hen de 
wedstrijd tegen OVVO/De Kroon 3 te wachten. VALTO A1 wist de eerste thuiswedstrijd te winnen met 18-14 
en zet zo een stap in de goede richting! 
 
Clinics 
Er komt weer een clinic aan voor de jeugd! Op zaterdag 21 december is het om 13.00 uur de beurt aan de 
spelers van de D en E en om 14.00 uur is de hal gereserveerd voor de C, B en A. Geef je snel op via ckv-
VALTO.nl/clinic 
 
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 
 
  



Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

LagerwerfWonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Clinics voor de jeugd 
Op zaterdag 21 december staan er maar een paar (jeugd)wedstrijden op het programma. Om toch onze 
jeugdleden nog in beweging te brengen voor de kerstkalkoen en oliebollen, is er die dag een clinic voor alle 
jeugd vanaf de E! De spelers van de selectie staan te trappelen om de jeugd van VALTO een leuke, 
gezellige en leerzame clinic te geven.  
 
Om 13 uur is het de beurt aan de spelers van de D en E en om 14 uur is de hal gereserveerd voor de C, B 
en A.  
 
De clinic is uiteraard gratis maar we vragen je wel om vooraf aan te melden zodat we weten wie we kunnen 
verwachten. Aanmelden doe je via de volgende link:https://ckv-valto.nl/clinic 
 
Wil je net zo goed leren korfballen als onze toppers uit de selectie, meld je dan zeker aan! 
 
 
 
 
 
Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
Afgelopen zaterdag 
Een beetje conform verwachting werd er op VALTO B2, VALTO 4 en VALTO 5 niet 
ingetekend. Zag dat Thom dit al vroeg in de week aan het regelen was! 
Max floot VALTO B2, 
Ruben VALTO 4 
en Pierre nam VALTO 5 voor zijn rekening. 
En dus ook 3 streepjes verdiend! 
 
Buiten VALTO 
Alex floot afgelopen zaterdag in Driebergen. Alex meldt: “Dalto B1 - SKF B1, de derby van de vallei, SKF 
was echter geen schim van de ploeg die het zijn kan. 11-5 rust en 22-10 eindstand.” 
 
Rick floot samen met Marco v/d Lucht weer ver weg namelijk in Gorredijk Friesland. De wedstrijd LDODK – 
DOS 46. Kreeg geen contact met Jan dus weet verder geen details. 
 
Jan stond erop voor KCR 2 – Tweemaal 2.  Prima leuke wedstrijd met weer een beoordeeld een 7.8 dus dat 
is goed.. 
 
Cock ging naar Dubbel Zes / Futura 2 tegen Avanti 4. 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 nog onbekend 
 
Aanwijzingen die ik op de site kan vinden: 
 
15:40 ONDO C1 Vitesse C1 Cock Matthijsse  

18:35 DES 1 Fortis 1 Jan Korteland  

 
En ik vermoed dat we geen wedstrijden terugkrijgen. VALTO 1, 2, 3 en B1 hebben scheidsrechters 
aangewezen gekregen. 
 
Succes alvast! 
Peter de Rijcke 
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TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal 
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit 
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes. 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt 
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1. 
  
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training 
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. 
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan 
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen. 
 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1 of 2  aan te moedigen. 

 
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens 
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te 
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de 
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt 
worden. Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen. 
 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde 
gekleed is!  Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de  
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 
 
DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK 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) 
 
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO E1 
  
Welke toppers spelen er allemaal in dit 
team? 
Stacey, Sara, Suze, Luna, Lize en Don. 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Koert en Vera.  
 
Wat kan dit team erg goed? 
De ballen onderscheppen en verdedigen.  
  
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Naar de bal en tegenstander kijken en 
doorlopen maken.  
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Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is? 
Dat we met z’n allen naar een trampoline park zijn geweest.  
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
We moeten tegen Maassluis E1 en we denken dat we gaan winnen met 9-10 
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Koert Ridder, omdat hij onze coach is en omdat hij gewoon onwijs goed is.   
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn? 
Het oplopen vinden we leuk, en chips eten.  
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
26-22 
 
Wat zou het team willen leren van Bart die langs komt op de training?  
Naar de bal en tegenstander kijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO E6 
  
Welke toppers spelen er allemaal in dit team? 
Aris, Lotte, Vinn, Britt, Maud, Tim en Tess 
 
Wie zijn de trainers/coaches? 
Daan en Mink.  
 
Wat kan dit team erg goed? 
Scoren.  
  
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Doorlopen en het verdedigen van doorlopen.  
  
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt 
hebben is? 
De dikke winst op Avanti met 22-2, 
 
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van? 
We moeten tegen KVS E2 en we denken dat het een leuke wedstrijd wordt en dat we uiteindelijk aan het 
langste eind gaan trekken.  
 
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?  
Heel VALTO 1 zijn onze favoriete spelers.  
 
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn? 
Het oplopen vinden we altijd heel leuk.  
 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
29-27 
 
Wat zou het team willen leren van Bart die langs komt op de training?  
De doorloop verbeteren en het verdedigen van de doorloop.  
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Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 2020 
Voor veel van ons staat 22 juni 2019 nog vers in het geheugen. VALTO organiseert die dag het Nederlands 
Kampioenschap Veldkorfbal 2019. Als ik er aan terug denk, krijg ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht. 
Want wat was het een mooie dag! Maanden, weken, dagen en uren van voorbereiding kwamen bij elkaar op 
die ene dag. Als dan ook het weer nog een meewerkt, dan kan zo'n dag niet meer stuk. Natuurlijk waren er 
dingen die beter hadden gekund. Alles bij elkaar een hele lijst zelfs! Maar dat waren eigenlijk allemaal kleine 
puntjes waar de meeste bezoekers geen last van hebben gehad. Fijn ook om van veel vrijwilligers 
verbeterpunten door te krijgen. Want op die manier kan het een volgende keer alleen maar beter gaan. En 
die volgende keer komt er! Op zaterdag 20 juni 2020 mag VALTO nogmaals op herhaling. Nog een keer vier 
spannende wedstrijden op ons terrein. Nog een keer topkorfbal in De Lier. Nog een keer vier feestjes op het 
podium met de Nederlands Kampioen 2020. En nog een keer met elkaar een drankje na afloop, hopelijk om 
weer te klinken op een geslaagde dag.  
 
De voorbereidingen zijn al gestart. Veel gaan we hetzelfde doen, maar we gaan ook dingen anders doen. Zo 
bleek dat de structuur van de organisatie iets anders moest worden. De grote groep met organisatoren voor 
de diverse onderdelen is hetzelfde gebleven. Er is nu echter een kerngroep samengesteld die allemaal een 
aantal onderdelen gaat volgen en coördineren. Deze kerngroep bestaat nu uit Jan Jaap, Pascal, Ingrid (van 
Vliet) en Marleen. De grote groep bestaat uit Mark en GJ (accomodatie), BartM en Jan (horeca), Irma en 
Chantal (vrijwilligers), Hans (sponsors), Vera en Romy (side-events) en Rick (live-stream). 
 
De eerste bijeenkomsten van beide groepen zijn geweest, het principeverzoek voor een evenement is 
aangevraagd bij de gemeente, de offertes worden opgevraagd en de plannen en daarbij behorende 
begroting per onderdeel uitgedacht. Na de jaarwisseling kan dan de begroting vastgesteld worden en 
kunnen we verder met het concreet uitwerken van de diverse ideeën. Uiteraard komen dan ook de oproepen 
weer voor vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we deze dag zeker niet! 
 
Zet 20 juni 2020 dus alvast groot in je agenda, het belooft weer een mooie dag te worden! 
 
Namens de kerngroep NK 2020, 
Marleen Slaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas feest kangoeroes en de F 2019 
Afgelopen vrijdag kwamen om 16.30 uur 26 kinderen naar de 
villa om het sintfeest te vieren. 
Net toen we gingen knutselen kwamen drie pieten. Het was 
gelijk een disco! 
maar waar was de sint die hadden we ook uitgenodigd? 
toen gingen de kinderen en de pieten knutselen, en toen ze 
even aan het knutselen waren, daar is de sint! de kinderen 
zagen hem al. Sint is: cadeaus!!!! We hadden het heel mooi 
versierd we hadden ook een troon voor sinterklaas. De sint had 
heel veel cadeaus en gedichten voor de kinderen, en de pieten 
hadden heel veel lekkers, iedereen kreeg een cadeautje en een 
hand vol kruidnoten. 
toen iedereen een cadeau had mochten ze de cadeaus uit 
pakken. Weet je wat er in zat? een dokterskoffer, ministek of 
klei. En daarna ging sinterklaas weg, maar er was nog wel 
pieten disco!!!! 
na deze gezellige middag kwamen de ouders ze op halen. Het 
was een gezellige middag. 
 
Groeten Jonne  
Hier nog een link voor de foto’s: https://photos.app.goo.gl/abcPBh2QweEdKwuHA 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
 
VALTO 1 is het spoor bijster in “de Wielewaal” 

                      Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Na de verloren wedstrijd van vorige week thuis tegen Swift uit Middelburg ging de VALTO selectie vandaag 
richting Hardinxveld-Giessendam om daar de wedstrijden te spelen tegen het plaatselijke KV 
Vriendenschaar 1 & 2. Ook zij hadden de eerste wedstrijden in de zaalcompetitie verloren en wilden 
natuurlijk in de eerste thuiswedstrijden de punten in huis houden. VALTO 1 mocht vandaag het spits afbijten 
om, tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander, een poging te doen om de eerste punten binnen te 
halen. Onder leiding van het prima leidende arbitrale duo Ringma en De Vree ging de wedstrijd van start. 
Binnen enkele seconden had, verrassend genoeg, één van de dames van de thuisploeg de eerste bal al 
door de korf, terwijl bij KV Vriendenschaar eigenlijk de doelpunten veelal door de heren gemaakt worden. 
Deze werd bijna net zo snel beantwoord door Mees, maar het andere vak had geen antwoord op het 
volgende  doelpunt van Vriendenschaar. Na vijf minuten stond er al een 4-1 achterstand op het bord en was 
het eerste gaatje al geslagen. Romee en Bart hielden in de eerste tien minuten de schade nog beperkt tot 5-
3, maar na de gemiste strafworp bij 7-3 raakten we de aansluiting kwijt. Toen de thuisploeg er 9-4 van 
maakte veerde VALTO weer op en wist het verschil terug te brengen tot drie bij 9-6. Vijf minuten later stond 
er echter al een 14-6 achterstand op het scorebord en leek de wedstrijd wel gespeeld. VALTO kreeg geen 
grip op het mannen kwartet van de thuisploeg die bijna elk schot tot een doelpunt wisten te verzilveren. Met 
nog drie minuten op de klok wisten we weer wat terug te doen. Met drie doelpunten op rij wisten Maaike, 
Mees en Zané binnen drie minuten de 14-9 tussenstand op het bord te zetten, maar de ruststand werd, 
natuurlijk, door een Vriendenschaar heer op 15-9 bepaald.  
Het aanwezige VALTO publiek was het er wel over eens dat er nog een lange tweede helft stond te wachten 
voor ons vlaggenschip. Wilde zij nog de aansluiting willen realiseren dan zou er wel met meer inzet gespeeld 
moeten gaan worden en vooral de aanvoer naar de heren van de tegenstander moeten zien te stoppen. 
Mees had vandaag nog het beste schot binnen onze selectie en wist binnen tien seconden te scoren na de 
onderbreking. Echter gingen ook de heren van de thuisploeg verder waar ze gebleven waren en hadden 
direct weer een antwoord. Met vijf doelpunten op rij verdween KV Vriendenschaar aan de horizon en was de 
wedstrijd gespeeld. Voor het Lierse publiek was er weinig meer te genieten, want zij moesten toezien hoe 
ons vlaggenschip zich naar de slachtbank liet leiden. Pas na tien minuten wist Mees ons tweede doelpunt in 
de het tweede bedrijf te scoren en toen het verschil al oplopen was naar tien was hij het weer die de korf wist 
te vinden. Erik deed nog een poging het tij te keren door Nikki en Maaike van vak te laten wisselen, maar dit 
had geen resultaat. Tot onze verbazing werd de enige speler die een wel beetje op schot was vandaag 
vervangen door Ruben, maar ook deze ingreep bleef zonder resultaat. De trein van Vriendenschaar 
denderde onverminderd door en wisten het verschil naar een 26-12 tussenstand te tillen. In de laatste twee 
minuten wist VALTO met treffers van Laurens en Romee de teller voor VALTO nog op te schroeven naar 
veertien, maar dat is natuurlijk veel te weinig als je wilt overleven in de overgangsklasse. Met deze terechte 
27-14 nederlaag blijft VALTO op nul punten staan en zal volgende week zichzelf moeten herpakken om 
tegen GKV/Enomics wel kans op de punten te kunnen maken. Vandaag was er te weinig beleving en 
strijdlust om het de tegenstander lastig te maken en lieten we al snel in de tweede helft de koppies hangen. 
Waar we in voorgaande wedstrijden tot het eindsignaal bleven knokken voor de doelpunten, lieten we het 
vandaag lopen en gaven de tegenstander te veel ruimte om aan te leggen wat deze ruime nederlaag als 
resultaat geeft. Gezien de uitslagen van de andere wedstrijden in de poule wordt het zaak dat Eric de ploeg 
weer snel op de rails krijgt om niet te veel averij op te lopen. Te beginnen volgende week in de Vreeloo hal 
tegen de volgende makkelijk scorende tegenstander GKV/Enomics. Zij hebben in de eerste twee wedstrijden 
al 57 doelpunten achter hun naam staan, waar VALTO slechts 33 doelpunten heeft staan. Uw steun is dus 
volgende week zeer gewenst in de volgende thuiswedstrijd.  
Hoe ongewoon was het dat VALTO 2 hierna het veld betrad. Het aantal supporters in het thuis vak dunde 
aanzienlijk uit, terwijl er bij de Liers aanhang juist een kleine groei plaats vond. VALTO 2 is dit zaalseizoen 
met een missie begonnen, die vorige week onverwacht al een deukje heeft opgelopen. Het verlies tegen 
Refleks 2 was niet nodig geweest als we tot het einde scherp waren gebleven. Dit mocht ons vandaag niet 
weer gebeuren tegen de gastheren, die vorige week ook met één punt verschil verloren hadden. In 
tegenstelling tot de voorgaande wedstrijd lag het initiatief in deze wedstrijd direct bij VALTO, wat via een 
schot van Pieter de score opende. Met een verdiende strafworp wist Vriendenschaar weer op gelijke hoogte 
te komen, maar Ruben en Lisanne zorgden voor een 1-3 voorsprong na vier minuten. Deze voorsprong was 
echter drie minuten later weer verdwenen en begon de wedstrijd weer opnieuw bij 3-3. Weer waren het 
Ruben en Lisanne die ons weer op voorsprong zette, maar ook deze voorsprong werd bij 6-6 weer teniet 
gedaan. Thijs, Pieter en Ron wisten hierna het eerste gaatje van drie te maken en leek VALTO zich los te 
weken van Vriendenschaar. 
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Thijs had het eerste kwartier gebruikt om zijn vizier op scherp te stellen en wist met twee treffers op rij een 7-
11 tussenstand op het bord te zetten. De thuisploeg zette echter weer aan om in de laatste acht minuten tot 
de rust de schade te herstellen en wist drie keer op rij de korf te vinden en vond bij 10-11 weer de 
aansluiting. Thijs zorgde met zijn afstandsschot weer voor wat lucht, maar Vriendenschaar bleef aandringen. 
Met om en om scoren wisten Ron en Thijs ons aan de goede kant van de scoren te houden en werd de gang 
naar de kleedkamers gemaakt bij 12-14.  
Na de rust pakte VALTO de thuisploeg bij de strot en liep in enkele minuten uit naar 12-18 en was het eerste 
serieuze gaatje na vijf minuten een feit. Na een tegentreffer van Vriendenschaar wist VALTO dankzij vijf 
doelpunten op rij de wedstrijd al halverwege de tweede helft in het slot te gooien bij de 13-23 tussenstand. 
Vriendenschaar had intussen al twee heren uit het eerste van de bank gestuurd om warm te lopen, wat het 
speelschema van Vriendenschaar ook gelijk verklaard, maar ook zij zouden het tij niet kunnen keren. Zij 
werden in de laatste tien minuten gebracht bij de 15-25 tussenstand en zouden alleen aan schade beperking 
kunnen doen. Van hen zou alleen Daan Brouwer zijn doelpunten weten te maken. VALTO had gelukkig de 
wedstrijd al in een eerder stadium beslist, waardoor de overwinning in de slordige slotfase niet meer in 
gevaar kwam. VALTO liet zich in deze fase onnodig opjagen door de thuisploeg en tot fouten dwingen, 
waardoor het verschil terug liep tot zes bij 20-26. Ron en Thijs wisten hierna het verschil te handhaven en 
was het Thijs die met zijn tiende treffer de eindstand op 21-28 zette. De eerste punten zijn binnen met deze 
dik verdiende overwinning, waar het publiek weer heeft kunnen genieten van een strijdlustig VALTO 2. Met 
veel inzet wisten zij aan het begin van de tweede helft het verschil te maken en de voorsprong verder uit te 
bouwen naar een onoverbrugbaar gat voor de thuisploeg. Volgende week zal VALTO 2 ook OVVO 3 graag 
aan de zegekar willen hangen, wat, gezien het resultaat in de veldcompetitie op deze tegenstander, mogelijk 
zou moeten zijn. De aanwezige supporters worden bedankt voor de steun bij deze wedstrijd en we hopen u 
weer te verwelkomen in de Vreeloohal volgende week als we om 15:40 uur starten met de wedstrijd tegen 
OVVO 3 uit Maarssen. 
        Arno van Leeuwen 
 
 
 
 
VALTO B2 - Avanti B2 
Zaterdag moest VALTO B2 tegen Avanti B2 spelen. We wisten dat dit een lastige wedstrijd ging worden. In 
de eerste 2 minuten kregen we al een strafworp mee, die zat. Hierdoor kwamen we er lekker in en stonden 
we al snel 3 - 0 voor. Hierna begon Avanti echter ook lekker te scoren waardoor we met een 5 - 8 
achterstand de rust ingingen. Mark en Nikki zeiden dat we het verdedigend goed dicht hadden staan, alleen 
dat we in de aanval soms net even een stapje extra moesten doen. Na de rust gingen we er weer met volle 
moed in en hadden we veel goede en lange aanvallen. Hierdoor kwamen we weer terug. We stonden nog 
steeds achter maar we bleven er wel voor vechten. Uiteindelijk is het 9 - 13 geworden. Helaas niet de 
punten, volgende week moeten we tegen Weidevogels spelen. Dan nemen we de punten weer mee naar 
huis! 
 
        Groetjes, Ilse 
 
 
 
VALTO C2 – ODO C1 
Na 2 oefenwedstrijden in de zaal waarvan eentje tegen Dijkvogels C1 en eentje tegen Meervogels C1 (die 
we allemaal gewonnen hadden) mochten we afgelopen zaterdag voor het eerst echt aantreden in de zaal.    
Helaas had Finne last van een blessure en ging Maartje voorafgaand aan de wedstrijd door haar enkel. Zo 
begon de opstelling ietsje anders dan gepland. Met in het aanval vak: Jill, Luna, Mette en Sanne, in de 
verdediging Nouky, Julia, Mieke en Isa. En Jonne als wissel op de bank. Tussendoor worden Sanne en Julia 
van vak gewisseld. Als eerste scoort Odo een doorloop, maar daarna redelijk snel gevolgd door een schot 
van Jill. Er wordt gewisseld, daarna krijgt Mieke een vrije bal mee en scoort deze netjes. Maartje scoort de 3-
1 en dan is het rust. 
Odo komt wat scherper uit de kleedkamer. En scoort daarna 2 keer. Dan scoort Jill een doorloop en later 
een schot van dichtbij. Odo scoort ook nog 2 keer. Ondertussen wordt er nog gewisseld en komen Jonne, 
Nouky en Finne er nog in. Het staat 5-5 met nog maar een paar minuten op de klok wordt het nu heel erg 
spannend. In bijna de laatste minuut scoort Mieke een doorloop. Nu moest er gezorgd worden dat Odo niet 
weer zou scoren. Er wordt erg goed verdedigd dus het is gelukt. Eindstand 6-5. Winst in de pocket! 
Over 2 weken staat de wedstrijd tegen Excelsior C1 op het programma. Een lastige tegenstander waar we 
op het veld 1x van verloren en 1x van gewonnen hebben. Meiden go for it!   
Jonne uit de D1, bedankt voor het invallen.   
        Groetjes van Jill en Luna    
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KVS C4 - VALTO C4 
Vandaag was onze eerste wedstrijd in de zaal. Dat was niet bij iedere rijder bekend... gelukkig was iedereen 
toch op tijd en kon de wedstrijd beginnen. Hoewel wij prima speelden scoorden wij niet en kvs helaas wel. 
De wedstrijd eindigde 7-0.  
      Tristan 
 
 
 
OLYMPIA D1 – VALTO D1 
Vandaag speelt de D1 in Spijkenisse. Na een goede reeks wedstrijden begint de D1 vol goede moed aan de 
wedstrijd. Bram, Toon, Jonne en Anouk beginnen in de aanval en Frenk, Justin, Danique, Sara in de 
verdediging. VALTO speelt goed en heeft weinig tegenstand. Al snel maakt Bram een doelpunt. Het is 0-1. 
Daarop maakt Anouk de 0-2 en Toon de 0-3. Er wordt van vak gewisseld. Danique scoort 2x en Justin scoort 
ook. Het staat met de rust 0-6. Het spel verandert in de 2e helft niet. Bram en Toon scoren en het staat 0-8. 
Daarna maakt de tegenstander een doelpunt en scoort Bram weer. Het is 1-9. Isis komt voor Justin erin. 
Toon en Jonne maken de score 1-11. De tegenstander maakt een 2e doelpunt. Het is 2-11. Justin komt voor 
Toon erin en Bram maakt de 2-12. Het vak wordt gewisseld en Danique maakt de 2-13. Toon komt voor 
Frenk er weer in. Danique en Sara maken de score 2-15. Dit is de eindstand. De scheidsrechter heeft 2-14 
op het wedstrijdformulier ingevuld. Door de vele doelpunten is hij er waarschijnlijk één vergeten te tellen. 
Goed gespeeld D1! Het was een beetje een saaie wedstrijd, maar ruim gewonnen. De kanjers van de D1 
staan bovenaan in de competitie. Op naar de volgende wedstrijd! 
 
        Danique & Mariëlle 
 
 
VALTO D2 
Afgelopen zaterdag moesten wij korfballen tegen Vitesse D2. We dachten dat het een moeilijke 
tegenstander zou worden. De eerste helft kwam moeizaam op gang. Vitesse scoorde het eerste doelpunt in 
de 15e minuut.. Gelukkig scoorde Eline 2 minuten daarna ons eerste doelpunt. We gingen uiteindelijk met 1-
1 de rust in. In de tweede helft kwamen we gelijk goed op gang. We scoorden het ene doelpunt na het 
andere. Het zat ons uiteindelijk mee, want het werd 10-2! Volgende week een weekje vrij en de 14e gaan we 
er weer tegenaan. 
     Sportieve groet, Joanne van den Berg 
 
 
 
VALTO E4 
Een leuke wedstrijd. De tegenstander was erg sterk. Dat was wel leerzaam. De meiden waren erg fel. Toch 
kwamen we af en toe terug. 

Groetjes Nora  
 
 
 
VALTO E5 – Achilles E2 
Vandaag was het team maar met 4 spelers, maar gelukkig kwam Lotte het team versterken. De 
tegenstander was lekker fel en het viel voor onze kanjers niet helemaal mee. Na 10 minuten was de stand 1-
2, met een mooi schot van Lizzy. De tweede 10 minuten werd er door beide partijen niet gescoord, dus 
waren er nog volop kansen. Na de rust werd er wel veel gescoord door de Achilles. Jade scoorde nog een 
keer, maar met een eindscore van 2-8 werd er afgefloten. Toch goed gespeeld door de kanjers Jaylon, Jade, 
Lizzy, Fiene en invaller Lotte!  
 
 
 
VALTO E6 
De eerste uitwedstrijd van het zaalseizoen was tegen Avanti E5. Helaas kon Maud er nog niet bij zijn, dus 
waren we met z’n zessen. Meteen al vanaf het begin gingen we heel goed van start. Het overgooien, 
verdedigen en vooral het aanvallen gingen super! We konden elkaar steeds goed vinden en kwamen 
daardoor snel op een voorsprong. Avanti kwam niet veel aan de bal en hebben maar 2 keer de korf kunnen 
vinden, wij daarentegen 22 keer! Het was een leuke wedstrijd. 
 
       Groetjes Lotte Bakker 
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VALTO E7 - Vitesse E4 
Ons Lierse team heeft lekker gespeeld. Het was een uitwedstrijd. Ze waren aan elkaar gewaagd. Toch kon 
VALTO dit Barendrechtse team makkelijk aan. Voor de rust stond het 1-3 voor VALTO. Aan het einde van de 
wedstrijd stond de teller op 4-9. Goed opletten dat we de bal niet kwijtraken met overspelen. 
 
 
 
 
VALTO F4 
Wat was dát een leuke en spannende wedstrijd tussen Phoenix F1 en VALTO F4. VALTO speelde voor de 
tweede keer uit tegen dit team en net als de vorige keer ging het nu ook weer erg gelijk op. 
Gelijk vanaf de start had VALTO al heel veel kansen, keer op keer werd er op de korf geschoten. Toch werd 
het in de eerste 10 minuten 1-0 omdat er net niet goed genoeg werd verdedigd. 
Gelukkig bleven die kansen in de tweede 10 minuten komen en zette Juul de ruststand op 1-1. 
In de tweede helft van de wedstrijd leek het er even op dat Phoenix beter in hun spel kwam en werd het na 
de 1-2 door Des ook alweer gauw 2-2, maar in de laatste 10 minuten werd er nog 4 keer gescoord door Daily 
en Juul én dankzij supergoed samenspel van iedereen! Wat ontzettend leuk om te zien hoe goed iedereen al 
samenspeelt en vrijloopt, de ouders op de tribune hebben genoten! 
 
      Juul en Yvonne Lindhout 

activiteitenkalender 2019 - 2020 

15 november 
2019 

 
Valto a gogo 

junior   
B & C jeugd 

8 november 
2019 

 
Filmavond   
D & E 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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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 
 
 
 
 


