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Van de voorzitter
Mooi begin van deze afgelopen week . Afgelopen dinsdag avond werd Marleen Slaman door de Wos
overvallen tijdens de training , omdat zij is uitgekozen en voorgedragen voor sportvrijwilliger van het jaar
2019. Wij als bestuur moesten nog wel een list verzinnen om haar naar de sporthal te krijgen, maar
uiteindelijk is alles goed gekomen. De uitzending van de nominatie is a.s dinsdag 21 januari te zien op de
Wos volgens mij vanaf 19:00.. Ook kwam de Wos nog wat foto’s en stukjes film schieten betreffende de
nominatie van onze Valto selectie.
Ook zij zijn genomineerd en wel voor sportploeg van het jaar 2019. Vanaf afgelopen zaterdag zijn ze elk uur
te zien op Wos tv.
Natuurlijk ben ik heel trots dat dit onze vereniging overkomt en dat we erkenning krijgen voor wat we aan het
doen zijn.
Nu even terug naar afgelopen zaterdag, ook toen hadden we als Valto een primeur.
De eerste wedstrijd van Valto 10 was een feit. In en bij Dijkvogels moest Valto 10 aantreden.
Ook ik was gevraagd mee te doen met Valto 10 en zo geschiedde.
Na een wat onwennig begin kwamen we op voorsprong, helaas speelden er bij Dijkvogels nogal wat
oudgedienden mee dus bij rust stonden ze bij Dijkvogels ver voor.
Na de rust begon Valto 10 goed mee te scoren en na een uur stond de eindstand van 16-11 op het bord.
Wel verlies maar iedereen kan terugkijken op een zeer leuke wedstrijd om te zien en natuurlijk dank aan een
behoorlijke schare van supporters die waren meegekomen naar deze wedstrijd.
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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 dinsdag 21 januari
TIJD
19:30

WEDSTRIJD
Korbis 4

SCHEIDSRECHTER
-

Valto 8

Programma donderdag 23 januari
TIJD
19:15

WEDSTRIJD
't Capproen 3

SCHEIDSRECHTER
-

Valto 7

Programma zaterdag 25 januari
TIJD
18:15

WEDSTRIJD
Valto 1

-

Sporting Trigon 1

17:00
13:15
16:30
17:15
16:10
15:40
11:15
14:30
20:30
11:25
12:25
13:35
12:15
15:00
13:40
15:20
13:15
13:00
15:45
16:45
17:00
14:45
10:00
11:15
13:00
09:00
11:30
11:15
11:00
10:15
10:00
10:15
11:00
11:15

Valto 2
Valto 3
ODO 3
Paal Centraal 3
DeetosSnel 6
Valto 7
Valto 8
Valto 9
ONDO (G) A1
Refleks A2
Valto A3
Valto A4
Valto B1
Merwede/Multiplaat B1
Vitesse (Ba) C1
OVVO/De Kroon C2
Avanti C5
IJsselvogels C3
Valto D1
Valto D2
Die Haghe D2
Valto D4
Nieuwerkerk E3
Valto E2
Futura E1
RWA E2
HKV/Ons Eibernest E1
Valto E6
KOAG E3
Valto E8
IJsselvogels F1
Valto F2
ONDO (G) F3
Valto F4

-

KZ/Thermo4U 4
DES (D) 5
Valto 4
Valto 5
Valto 6
Excelsior (D) 7
Dijkvogels 5
Refleks 7
Valto A1
Valto A2
De Meervogels A3
Nieuwerkerk A4
KVS/Maritiem B1
Valto B2
Valto C1
Valto C2
Valto C3
Valto C5
NIO D1
KCC D1
Valto D3
HKV/Ons Eibernest D2
Valto E1
Excelsior (D) E1
Valto E3
Valto E4
Valto E5
Excelsior (D) E4
Valto E7
Olympia (S) E2
Valto F1
Avanti F3
Valto F3
De Meervogels F2

Opstellingen
Opstelling dinsdag 21 januari
Valto 8, uit om 19.30 uur, vertrek 18.15 uur
Michiel B, Arie, Dave en Marco S, res: Sjors
Jolanda, Marleen S, Fiona, res: Vera E en ??
Opstelling donderdag 23 januari
Valto 7, uit om 19.15 uur, vertrek 18.00 uur
Twan B, Rinze, Ruud, Wouter V, res: Frank
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SCHEIDSRECHTER
J (Jeroen) van Houwelingen (asr)
S. (Sebastiaan) de Jong (sr)
Quinten Wolff
Jochem Schuurman

Bas Vermaat

Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
Opstelling zaterdag 25 januari
Valto 3, thuis om 13.15 uur, aanwezig 12.30 uur
Simon, Floris, Danny en Max, res: V4
Inge, Elise, Lisanne O en Myrte, res: V4
Valto 4, uit om 16.30 uur, vertrek 15.30 uur
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: Floris
Kimberly, Manon, Romy, Rosalie en Joyce
Valto 5, uit om 17.15 uur, vertrek 16.15 uur
Marco B, Dennis, Jeroen, Hans en Frank
Esther, Marleen B, Annemieke en Petra D, res: Vera E?
Valto 6, uit om 16.10 uur, vertrek 15.00 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne
Valto 7, thuis om 15.40 uur, aanwezig 15.15 uur
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
Valto 8, thuis om 11.15 uur, aanwezig 10.45 uur
Martin, Michiel B, Arie, Dave en Marco S
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne, res: ??
Valto 9, thuis om 14.30 uur, aanwezig 14.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Richard, Dennis, res: Frank
Claudia, Dita, Marja en Vera E, res: Marleen

Uitslagen
WEDSTRIJD

UITSLAG

KVS/Maritiem 1

-

Valto 1

33 - 17

SDO/BlijWerkt 2

-

Valto 2

23 - 24

Maassluis 3

-

Valto 3

11 - 26

Valto 4

-

DES (D) 4

11 - 18

Valto 5

-

ODO 4

20 - 10

Valto 6

-

Fortuna/Delta Logistiek 6

13 - 13

ONDO (G) 5

-

Valto 9

10 - 13

Valto A1

-

TOP (A) A1

19 - 23

Valto A2

-

Phoenix A1

10 - 14

Weidevogels A2

-

Valto A3

14 - 11

OZC A1

-

Valto A4

11 - 8

Fortuna/Delta Logistiek B2

-

Valto B1

13 - 20

Valto B3

-

Achilles (Hg) B2

12 - 5

Valto C1

-

IJsselvogels C1

3 - 19

Valto C2

-

Korbis C2

6 - 8
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Valto C3

-

ODO C3

6 - 10

Valto C4

-

Olympia (S) C3

1 - 7

Valto C5

-

Fortuna/Delta Logistiek C4

13 - 10

RWA D1

-

Valto D1

16 - 14

ODO D2

-

Valto D2

6 - 11

Valto D3

-

Excelsior (D) D2

4 - 4

VEO D2

-

Valto D4

4 - 12

Valto E1

-

ONDO (G) E3

De Meervogels E2

-

Valto E2

15 - 3

Vitesse (Ba) E2

-

Valto E3

15 - 11 (0 - 0)

Valto E4

-

PKC/SWKGroep E5

8 - 14 (1 - 3)

Refleks E3

-

Valto E6

2 - 14 (2 - 1)

Valto E7

-

Korbis E8

16 - 3 (4 - 2)

Valto F1

-

Achilles (Hg) F1

7 - 13 (4 - 3)

Fortuna/Delta Logistiek F3

-

Valto F2

2 - 3 (5 - 1)

Valto F3

-

KVS/Maritiem F3

8 - 11 (2 - 3)

Twist F1

-

Valto F4

6 - 11 (3 - 5)

9 - 7 (8 - 3)

Nabeschouwingen TC
Senioren
VALTO 1 speelde uit tegen één van de koplopers uit de poule, KVS 1. Het werd helaas nooit een wedstrijd,
want het vlaggenschip werd op alle fronten overklast. Via tussenstanden van 11-2 en 20-5 werd het
uiteindelijk 33-17. Gauw vergeten en het vizier op a.s. zaterdag, dan staat er alweer een pittige pot op het
programma. Het eerste neemt het dan thuis op tegen Sporting Trigon, die na zes wedstrijden acht punten
heeft, tegenover drie van VALTO. Ze wisten o.a. nipt te winnen van Swift (30-29), maar hadden het ook
lastig tegen HKV/OE, waar ze uiteindelijk met 23-24 van wonnen. Dus misschien dat er met hulp van het
publiek toch een succes te behalen valt.
VALTO 2 speelde uit tegen SDO 2. Een tegenstander, die zich op de één na laatste plek bevindt, terwijl
VALTO bovenin meedraait. Maar VALTO speelde buiten al tegen deze ploeg en toen werd het een lastig
potje: 13-13, dus VALTO was gewaarschuwd. Ook dit keer ging de wedstrijd gelijk op, en wist geen van
beide ploegen een groter gat dan twee doelpunten te slaan. Gelukkig stond VALTO 2 aan het eind van de
wedstrijd wel aan de goede kant van de score: 23-24. A.s. zaterdag speelt het tweede thuis tegen KZ 4, die
na zes wedstrijden zeven punten heeft, tegenover het tweede die negen punten heeft uit evenzoveel
wedstrijden.
VALTO 3 speelde uit tegen Maassluis 3. Na twee nederlagen, was het derde wel weer toe aan een
overwinning en aangezien Maassluis nog geen punt wist te halen, moest dit toch een appeltje eitje worden.
Gelukkig werd het dat ook, want het derde ging met een ruime overwinning op zak weer naar huis: 11-26. Nu
zaak om deze mood vast te houden en mee te nemen naar a.s. zaterdag, dan speelt het derde thuis tegen
DES 5, die tot nu toe alleen met 11-13 van Maassluis wist te winnen.
VALTO 4 speelde thuis tegen DES 4. Na de eerste overwinning van het zaalseizoen, vorige week tegen
Twist 3, kon het vierde goede zaken doen door van DES te winnen, want dan konden ze op gelijke hoogte
komen met DES. Helaas was DES een maatje te groot en zat het er niet in. Er werd met 11-18 verloren. A.s.
zaterdag speelt het vierde uit tegen ODO 3, die met acht punten uit vijf wedstrijden bovenin meedraait. Het
zal dus geen makkelijke opgave worden om daar een resultaat te halen.
VALTO 5 speelde thuis tegen ODO 4. Het vijfde draait bovenin mee, terwijl ODO pas één punt wist te halen.
Dit was dan wel weer via een knap gelijkspel tegen VEO 5. Toch had het vijfde weinig moeite met ODO, en
scoorde er lekker op los. Het werd uiteindelijk 20-10. Het vijfde staat bovenaan, met acht punten uit zes
wedstrijden, maar tot en met plek nummer zes, is het verschil niet meer dan twee punten. Blijkbaar een
poule waarin iedereen van iedereen kan winnen, dus het kan wel eens tot het eind toe spannend blijven wie
er met het kampioenschap vandoor gaat. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen Paal Centraal 3, die na zes
wedstrijden vier punten heeft.
VALTO 6 speelde thuis tegen Fortuna 6. Buiten werd er ook al tegen deze tegenstander gespeeld en toen
werd er thuis met 11-8 gewonnen en uit met 11-8 verloren. Dit keer waren beide ploegen in de wedstrijd aan
elkaar gewaagd en ging de stand gelijk op. Uiteindelijk werden de punten verdeeld: 13-13. A.s. zaterdag
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speelt het zesde uit tegen DeetosSnel 6, die alleen nog van Nikantes 4 wist te winnen (22-16), en dat is juist
een ploeg waar het zesde flink klop van kreeg: 25-14.
VALTO 7 was vrij. Zij spelen a.s. donderdag een inhaalwedstrijd uit tegen ’t Capproen 3 en a.s. zaterdag
spelen ze thuis tegen Excelsior 7. Beide tegenstanders bevinden zich net als het zesde in de middenmoot.
VALTO 8 was vrij. Zij spelen a.s. dinsdag een inhaalwedstrijd uit tegen Korbis 4 en a.s. zaterdag spelen ze
thuis tegen Dijkvogels 5. Beide tegenstanders bevinden zich onderin de poule, dus met twee winstpartijen
kan het achtste richting de koppositie kruipen.
VALTO 9 speelde uit tegen ONDO 5. Beide ploegen hadden vijf punten behaald, maar ONDO had daar wel
een wedstrijd meer voor nodig gehad dan VALTO. Om nog wat aansluiting te houden met de koploper moest
er gewonnen worden en dat deed het negende dan ook netjes: 10-13. A.s. zaterdag speelt het negende
thuis tegen Refleks 7, die één punt meer heeft dan het negende, maar ook een wedstrijd minder gespeeld
heeft.
A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen TOP (A) A1. Bij winst kon de A1 op gelijke hoogte komen met TOP en dus
goede zaken doen in de strijd om degradatie. De A1 begon goed aan de wedstrijd en richting de rust stond
ze met 13-11 voor. Wat volgde was een te lange doelpuntloze periode aan de kant van VALTO en daar
profiteerde TOP van, want die namen het initiatief over en via een ruststand van 13-13, liep ze uit naar een
13-17 voorsprong. Dit kwam de A1 niet meer te boven en zo werd er met 19-23 verloren. A.s. zaterdag
speelt de A1 uit tegen koploper ONDO A1, die al haar wedstrijden wist te winnen.
VALTO A2 speelde thuis tegen Phoenix A1. Op het veld werd ook al tegen deze ploeg gespeeld en toen
werd er met 10-16 verloren. Dit keer bleef de wedstrijd lang gelijk op gaan, maar in de tweede helft haperde
het teveel in het afronden van de kansen. Hierdoor ging Phoenix er dit keer dus ook met de punten vandoor:
10-14. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen Refleks A2, die twee punten meer dan VALTO heeft. Buiten werd
er met 14-11 van deze ploeg verloren.
VALTO A3 speelde uit tegen Weidevogels A2. Weidevogels had twee punten minder dan VALTO, maar had
al twee keer tegen koploper KOAG gespeeld, terwijl VALTO nog niet tegen KOAG had gespeeld. Uit de
stand kon dus geen conclusie getrokken worden. En dat bleek ook wel, want Weidevogels was net even de
betere ploeg en wist dus ook de overwinning binnen te halen: 14-11. Hiermee staan er nu vier ploegen
(waaronder VALTO A3) op de tweede plek, met zes punten achterstand op de koploper KOAG A2, die dus
waarschijnlijk fluitend kampioen gaat worden. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Meervogels A3, die pas
twee punten wist te halen.
VALTO A4 speelde uit tegen OZC A1. Bij winst kon de A4 de koppositie overnemen van OZC. Thuis werd er
nipt verloren: 11-12, en ook dit keer werd het spannende pot, maar ook dit keer had OZC de langste adem
en werd het verschil in de tweede helft gemaakt. Het werd uiteindelijk 11-8. Geen schande tegen een A1ploeg, maar wel jammer, omdat er eigenlijk meer ingezeten had. A.s. zaterdag speelt de A4 thuis tegen
Nieuwerkerk A4, die tot nu toe één punt minder dan VALTO wist te behalen.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Fortuna B2. Na de belangrijke winst vorige week op HKV/OE, is het nu zaak
om geen misstappen tegen de ‘mindere’ ploegen in de poule te maken. Om te beginnen met Fortuna B2.
Gelukkig ging de B1 gewoon verder waar het gebleven was: scoren. Via een ruststand van 3-12, werd het
uiteindelijk 13-20. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen KVS B1, daarna gaat de B1 beginnen aan de
returnwedstrijden. KVS wist uit de eerste vijf wedstrijden zes punten te halen.
VALTO B2 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag uit tegen Merwede B1.
VALTO B3 speelde thuis tegen Achilles B2. Ook dit keer voor de B3 weer een vrij makkelijk overwinning: 125. Hiermee staat de B3 na zes wedstrijden, halverwege de zaalcompetitie, ongeslagen bovenaan met vier
punten voorsprong op de nummers twee: ALO B2 en Nieuwerkerk B2. A.s. zaterdag is de B3 vrij en vanaf
zaterdag 1 februari staan de returnwedstrijden op het programma, te beginnen met ALO B2, waar uit met 4-7
van gewonnen werd.
C-jeugd
Valto C1 speelde thuis tegen IJsselvogels C1. Beide ploegen stonden dicht bij elkaar in de poule maar dat
was deze wedstrijd niet terug te zien. IJsselvogels had een heel hoog scoringspercentage, iets wat juist bij
Valto niet wilde lukken. Zo wist IJsselvogels makkelijk uit te lopen en werd het voor Valto lastig om de moed
erin te houden. De uitslag is er eentje om snel te vergeten: 3-19. Komende zaterdag mag de C1 op bezoek
bij Vitesse C1 die net als Valto 4 punten heeft uit 6 wedstrijden. Een gelijkopgaande wedstrijd moet hier
mogelijk zijn!
Valto C2 speelde die gelijkopgaande wedstrijd wel tegen Korbis C2. Maar ook hier was het lastig om de
kansen af te maken waardoor het niet lukte om een voorsprong te pakken. Uiteindelijk lukte dit bij Korbis wel
en zo namen zij de punten mee: 6-8. Komende zaterdag een lange autorit voor de C2 naar Maassen om
daar OVVO C2 te treffen. Zij staan 1 plaatsje onder de C2 maar wel met twee wedstrijden meer gespeeld.
Valto C3 kreeg ODO C3 op bezoek. Valto speelde een goede wedstrijd en wist twee keer een achterstand
weg te werken maar steeds was het toch ODO die weer uit wist te lopen. Ondanks het verlies kan Valto
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terugkijken op een goede wedstrijd waarin gevochten werd voor het resultaat.Komende zaterdag spelen
jullie tegen Avanti C5 die net als Valto 4 punten uit 5 wedstrijden wist te behalen.
Valto C4 kreeg Olympia C3 op bezoek. Met twee spelers die geblesseerd uitvielen en een lange
tegenstander, viel het niet mee om een vuist te maken tegen Olympia. Er werd met 1-7 verloren. Komende
zaterdag gaan jullie op bezoek bij de koploper uit de poule: KCR C4.
Valto C5 had was opstartproblemen doordat de hal niet beschikbaar was op het afgesproken tijdstip.
Gelukkig liet onze C5 zich daar niet door afleiden en scoorden lekker veel doelpunten. Tegenstander
Fortuna C4 deed dit ook, maar Valto bleef aan de goede kant van de score en won met 13-10. Komende
zaterdag gaan jullie op bezoek bij IJsselvogels C3 die net als Valto twee wedstrijd verloor en de rest won.
D-jeugd
Valto D1 leed het eerste puntverlies deze zaalcompetitie door te verliezen van RWA D1. Gezien de uitslag
ging het wel gelijk op en er werden aan beide kanten veel doelpunten gescoord. Helaas scoorde Valto net te
weinig en trok zo aan het kortste eind. Er werd met 16-14 verloren. Hiermee zakt de D1 naar een 3e plek
maar met een wedstrijd minder gespeeld. Net als de nummers 1 en 2 heeft Valto twee verliespunten en is
alles dus nog mogelijk. Zaterdag a.s. staat de nummer 1 uit de poule op het programma: NIO D1. Deze
wedstrijd moet gewonnen worden om in de race te blijven voor het kampioenschap.
Valto D2 speelde uit tegen ODO D2. Hoewel ODO nog niet veel punten verzameld had was vrijwel iedere
wedstrijd wel spannend. Het was dus afwachten hoe zij tegen Valto zouden spelen. De D2 speelde geen
super wedstrijd maar was wel veel beter dan ODO. ODO Met rust was het 3-5 maar in de tweede helft wist
Valto toch een duidelijk verschil te maken. Er werd met 6-11 gewonnen. Komende zaterdag komt KCC D1
op bezoek. Zij staan gelijk met Valto, dus die beloofd een spannende wedstrijd te worden!
Valto D3 kreeg Excelsior D2 op bezoek. Dat werd een spannende wedstrijd zonder uiteindelijke winnaar. Er
werd 4-4 gelijk gespeeld. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen Die Haghe D2 die net als Valto 7
punten heeft gehaald, alleen met een wedstrijd meer gespeeld.
Valto D4 ging zonder hun coaches op pad naar VEO in Voorburg. De D4 is nog steeds ongeslagen en ook
met een paar fanatieke ouders langs de kant, werd die status behouden. Er werd eenvoudig gewonnen met
4-12. Aankomende zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen HKV D2 die op de tweede plek staat en pas 1x
punten heeft laten liggen.
E-jeugd
VALTO E1 speelde thuis tegen ONDO E3. De E1 begon niet scherp genoeg en kwam snel achter in de
wedstrijd, gelukkig wist de E1 dit goed op te lossen waardoor er toch gewonnen werd, 9-7.
VALTO E2 speelde uit tegen De Meervogels E2. Ze hadden een lastige wedstrijd waarin ze wel aan elkaar
gewaagd waren. Het rondspelen ging goed waardoor en goede kansen werden gecreëerd, maar die helaas
niet werden afgemaakt. 15-3 verloren.
VALTO E3 speelde uit tegen Vitesse E2. Het was een spannende wedstrijd met veel doelpunten, maar
helaas niet genoeg om te winnen, 15-11 verloren.
VALTO E4 speelde thuis tegen PKC E5. Ze hebben een goede wedstrijd gespeeld door goed naar elkaar
over te gooien en snelle aanvallen op te zetten. Helaas wel verloren met 8-14.
VALTO E5 Vrij.
VALTO E6 speelde uit tegen refleks E3. Ondanks het nog erg vroeg was begon de E6 goed aan de
wedstrijd, de eerste 3 schoten zaten er gelijk in. Dat werd goed vol gehouden, 2-14 gewonnen.
VALTO E7 speelde thuis tegen Korbis E8. Het was een goede wedstrijd waarin de E7 soms wel moeite had
met de passing, maar omdat er wel goed gescoord werd, werd de winst binnen gehaald, 16-3 gewonnen.
VALTO E8 Vrij.
F-jeugd
VALTO F1 speelde thuis tegen Achilles F1. Tegen de koploper zou dat een moeilijke wedstrijd worden, en
dat werd het ook. De F1 heeft het de tegenstander zo moeilijk mogelijk gemaakt en dan lukte het eerste deel
van de wedstrijd, helaas kon de tegenstander het laatste deel van de wedstrijd uitlopen, 7-13 verloren.
VALTO F2 speelde uit tegen Fortuna F3. Vanaf het begin van de wedstrijd ging de F2 er helemaal voor, ze
kwam met 2-0 voor. Fortuna kon het weer gelijk maken, maar door het harde werken van de F2 werd er in
de laatste seconde gelukkig nog gescoord, 2-3 gewonnen.
VALTO F3 speelde thuis tegen KVS F3. Het was een spannende wedstrijd die erg gelijk op ging. Er werd
aan beide kanten gescoord, maar helaas was KVS de laatste paar minuten iets feller, 8-11 verloren.
VALTO F4 speelde uit tegen Twist F1. Aan het begin van de wedstrijd was het spannend en ging het erg
gelijk op. Maar in de laatste 10 minuten gaf Valto nog even gas en won met 6-11.
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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

Van de TC
Een wisselend beeld afgelopen week op de velden. Zoals eigenlijk iedere
week wel. Verlies en winst liggen zo wel dicht bij elkaar. Hoewel, voor Valto 2
lag deze met 23-24 winst uit in Kamerik iets dichterbij dan voor Valto 1, dat
met 33-17 ten onder ging bij het zeer sterk spelende KVS/Maritiem 1. Het
was niet best en het zal beter moeten. Valto A1 ging lekker gelijk op tot er na
de 13-13 een gaatje ontstond, dat het niet meer te boven kwam. Misschien
wel de mooiste wedstrijd was die van Valto 10 (i.o.). Enigszins geholpen door
Valto 8 hadden zij een oefenwedstrijd tegen de recreanten van Dijkvogels. Deze wedstrijd werd weliswaar
verloren, maar met 16-11 viel het allemaal best mee. Ik hoop dat jullie een goede oefening hebben gehad!
Wellicht kunnen we in de nabije toekomst nog eens iets dergelijks regelen. Valto 10 is nog wel op zoek naar
mannen, dus wil je (weer/meer) bewegen in een leuk team vol enthousiaste spelers, dan is dit team echt een
aanrader. Een korfbalverleden niet verplicht!

Arbitrage
De te fluiten breedtesportwedstrijden 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 derde KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond heeft plaatsgevonden op maandag 13 januari. Ik heb
de cursusleidster even gesproken en ze is erg tevreden over de voortgang en de deelnemers. De volgende
en laatste keer is op 17 februari en dan hopen de KT2-ers hun examen te halen. De KT3-ers Rianne, Petra
en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en discussiëren met de cursisten. Allemaal heel
veel succes bij de volgende en laatste avond!
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.

Plannen
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaam aan kom ik ook meer
te weten over alle aspecten van het reilen en zeilen. Naast de praktische zaken die lopen, zoals de
cursussen, clinics, arbitrage en talenten, werken we bijvoorbeeld ook aan een update van het jeugdplan en
bijeenkomsten om dat in te vullen. Meer daarover in de volgende updates van de TC de komende maanden!
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
Er werd wel ingetekend op Valto A2 maar niet op Valto 4 en Valto 5. Gelukkig is daar
onze redder in nood Pierre die na de 2,5 wedstrijd van vorige week goed is
warmgedraaid.
Pierre meldt: “afgelopen zaterdag V4 & V5 gefloten. Het waren geen moeilijke potjes. V5
was tegen ODO 4 een maatje te groot, het verschil was eigenlijk al na 5 minuten gemaakt!
Eindstand 20 -10. Later op de dag V4 - DES 4; een sportieve wedstrijd waar V4 tot de rust nog een beetje
kon aanhaken, 8-8. Na de rust maakt DES het verschil door direct 4 doelpunten weg te lopen..eindstand
tenslotte 11 -18.”

Buiten VALTO
Jan mocht, na vorige week, weer afreizen naar Zeeland. Dit keer naar Middelburg. Jan meldt: “Een erg leuke
wedstrijd met veel plubliek. Een echte streek derby met veel emotie. Uiteindelijk 23-23 en een terechte
uitslag”. Pas kwart voor elf was hij thuis van retourtje Middelburg.
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Alex was lekker aan het wintersporten.
Rick heeft samen met Marco vd Lucht de wedstrijd Blauw Wit – DVO geleid.
Rick meldt (of is het NL Korfbal J):
“Een degradatiekraker in Amsterdam. Bij winst zou Blauw-Wit op gelijke hoogte komen met DVO en zo ook
wat meer afstand nemen van de degradatiezone. De Amsterdammers wilden daarom erg graag winnen en
dat was goed te zien in de openingsfase: al na zes seconden spelen maakte Fleur Blötevogel het eerste
doelpunt voor de thuisploeg. Het antwoord van DVO volgde al snel via een afstandsschot van Roos
Scherrenburg. Dit was het startschot voor een spannende, doelpuntrijke avond. Na negen minuten spelen
stond het al 9-9 en hierna was het DVO dat steeds het initiatief nam. Echter, Blauw-Wit scoorde goed mee
en daardoor werd het gat nooit groter dan twee doelpunten. In een zeer vermakelijke eerste helft was
Gertjan Meerkerk de uitblinker bij DVO: hij wist maar liefst zeven keer te scoren voor de rust. Bij de
thuisploeg waren de doelpunten iets meer verdeeld: maar liefst zeven van de acht spelers maakten minstens
een doelpunt in de eerste helft. Dit doelpuntenfestijn resulteerde in een 18-19 ruststand.
Na rust kwam Blauw-Wit via doelpunten van Kenny Lauf en Mike van der Reep voor het eerst weer op
voorsprong. De thuisploeg kon deze voorsprong niet uitbreiden, want DVO schoot ook scherp in de
openingsfase van de tweede helft en kwam zo weer op voorsprong. Zo bleef het spelbeeld hetzelfde in het
tweede helft. Het enige verschil was dat Blauw-Wit, onder leiding van een erg sterk spelende Mandy
Koelman, wat vaker op voorsprong wist te komen dan in de eerste helft. Beide coaches probeerden met
meerdere wissels een betere grip op de wedstrijd te krijgen, maar het bleef tot de laatste minuten
bloedstollend spannend. Vlak voor tijd stond DVO steeds aan de goede kant van de score, maar leek BlauwWit toch nog een punt binnen te slepen nadat Mandy Koelman na twee gemiste strafworpen vanaf afstand
wél raak schoot. Richard van Vloten vroeg toen een time-out aan om zijn ploeg, ondanks die tegenvaller,
moed in te spreken voor de laatste minuut van de wedstrijd. Die time-out pakte goed uit: Gertjan Meerkerk
maakte in de slotseconden zijn twaalfde en allerbelangrijkste doelpunt: de 31-32. Blauw-Wit kreeg nog een
aanval om de gelijkmaker te scoren, maar de Amsterdammers bleven steken op 31 doelpunten en dat was
ditmaal niet genoeg om te winnen. (Uitslag: 31-32)”.
Weer bedankt voor jullie inspanningen!

Komend weekend
Jan een weekje bijkomen in een warm oord.
18:40 DES 3

Albatros 3

Cock Matthijsse

19.30 Antilopen 1

Dindoa 1

Alex den Hartog

20.00 KZ 1

LDODK 1

Rick en Marco

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
“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.
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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
25-01-2020
08-02-2020

TIJD
18.15
17.50

08-02-2020

16.30

07-03-2020
07-03-2020
21-03-2020

16.50
15.30
16.00

WEDSTRIJD
VALTO 1 – SPORTING TRIG
VALTO 1 – VRIENDENSCHAAR
1
VALTO 2 – VRIENDENSCHAAR
2
VALTO 1 – VEO 1
VALTO 2 – VEO 2
VALTO 1- KVS 1

TEAM VD WEEK
F1/F4
E5/E2

Speler 1e of 2e
Laurens en Mees
Nikki

D1

Thijs, Ron en Pieter

D2
KANGOEROES
E7/E8

Bart van Leeuwen
Vera en Mandy
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 F1

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Kalle, Tom, Fem, Fiene en Lotte
Wie zijn de trainers/coaches?
Elise en Tessa
Wat kan dit team erg goed?
Schieten, vrijlopen en de bal onderscheppen gaat erg goed
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Strafworp en doorloop nemen en scoren.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
De spannende wedstrijd met het gelijkspel tegen Ondo F1.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
IJsselvogels F1. Het wordt een lastige wedstrijd, maar we gaan ons best doen!
De Bijblijver, 20 januari 2020

9

Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Maaike, onze trainster!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Het oplopen hebben we erg zin in.
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
24-22
Wat zou het team willen leren van Mees en Laurens die langs komen op de training?
Doorlopen en strafworpen scoren.

Even voorstellen! Team van de week Valto F4

Welke toppers spelen er allemaal in dit team?
Rens, Beau, Daily, Des, Juul en Fien
Wie zijn de trainers/coaches? Maaike en Suzan
Wat kan dit team erg goed? Samen overspelen en schieten.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De bal erin gooien gaat soms moeilijk en het verdedigen lukt nog niet altijd.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is?
We zijn sinds de zaal een nieuw team, dus nog niet veel meegemaakt, maar we vinden het leuk als we de
bal onderscheppen en zelf mogen aanvallen.
Tegen wie speelt het team zelf zaterdag, en wat verwachten jullie daar van?
De Meervogels F2. Dat wordt spannend want we zijn de bovenste twee teams.
Wie is jullie favoriete korfbal speler, en waarom?
Maaike, ze is onze coach!
Wat vinden jullie het leukst aan team van de week zijn?
Het oplopen vinden we het allerleukst!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
25- 23 voor Valto natuurlijk!
Wat zou het team willen leren van Mees en Laurens die langs komen op de training?
Doorlopen en strafworpen scoren.
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Beste jeugdleden (& ouders) van Valto,
Ook in 2020 gaan we weer gezellig met onze jeugdleden op Melior Jeugdkamp! Vorig jaar hebben we i.v.m.
het NK dat werd georganiseerd bij ons op de vereniging, ervoor gekozen om het jeugdkamp te verplaatsen
naar mei. Aangezien we dit jaar nogmaals het NK mogen organiseren, zal wederom het Melior Jeugdkamp
plaats vinden in mei. Het jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 1 t/m 3 mei. Zet dus alvast een
groot kruis in je agenda op deze data, want het leukste weekend van het jaar wil je niet missen!
Je kunt je inschrijven voor het Melior Jeugdkamp vanaf 20 januari op de Valto website. Hier kan je in de
webshop een ‘ticket’ kopen en zo je plekje bemachtigen. VOL=VOL
Dit jaar gaan we het met het Melior Jeugdkamp net wat anders doen dan de afgelopen jaren. Wat gaat er dit
jaar veranderen? Vanaf dit jaar gaat de jeugd vanaf de E mee. Dit betekent dat de E t/m de B allemaal 2
nachten mee gaan op jeugdkamp! Waarom we dit besloten hebben? Omdat we het anders niet meer rond
konden krijgen met het kamphuis en we er toch echt achter zijn gekomen dat dit de leukste plek is voor een
gaaf kamp!
Mochten hier nog vragen over zijn of over andere zaken rondom het jeugdkamp, dan kunnen jullie een
mailtje sturen naar jeuk@ckv-valto.nl of ons even aanspreken op de korfbal.
Binnenkort wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt, dus houd social media en de bijblijver goed in de
gaten voor de laatste updates!
Groetjes namens ‘t JEUK
Mark van Geest, Aileen Willemse, Esmee Binnendijk, Mandy Herbert & Max Hulsebosch

GEZOCHT: BUSJE VOOR JEUGDKAMP
Het Melior Jeugdkamp wordt gerealiseerd door allemaal vrijwilligers en de afgelopen jaren hebben we ook
hulp gehad van een aantal sponsoren, waar we heel blij mee zijn! We zijn nu nog op zoek naar een busje
voor onze boodschappen. Hebben jullie zelf een busje of kennen jullie iemand van wie we een weekend een
busje kunnen lenen, laat het ons weten!

Trainingsweekend 2020
In het weekend van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april gaan we weer op trainingsweekend met de senioren
en A-junioren
Net als afgelopen jaar gaan we weer naar De Ginkel in het plaatsje Leersum .
Nu organiseert ik het trainingsweekend dit jaar voor de 17 e keer , en heb ik besloten om er punt achter te
zetten .
Heb het altijd met heel veel plezier georganiseerd, maar nu is het tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën.
Want bij de 10e keer zou ik al stoppen, maar toen heb ik toch besloten om het nog paar jaartjes te doen,
Maar nu stop ik echt.

Dus het thema van het weekend wordt:

G-weekend .

Zorg dat je er bij bent op grote G-weekend en geef je op door een ticket te kopen in de VALTO –webshop
voor € 90,-.
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel
En zorg voor een mooie uit fit die begint met de letter G.
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ).
Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heb gekozen voor zijn sport hardlopen en gaat dat weekend
een marathon lopen . Arco bedankt voor je vele jaren inzet .
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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

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 kan geen vuist maken tegen KVS/Maritiem 1.
Na het verloren punt van vorige week in eigen huis tegen HKV door een matige tweede helft van ons
vlaggenschip, was het de vraag of Erik zijn team weer op de rails gekregen had voor deze wedstrijd. KVS 1
zijn we twee seizoenen terug tegen gekomen in de veld overgangsklasse en toen wist VALTO drie punten uit
de twee wedstrijden te halen. Intussen zijn beide teams op verschillende plaatsen gewijzigd en ook hebben
beide teams een andere trainer. Allemaal aspecten dat de behaalde resultaten uit het verleden niets zeggen
over hoe we er vandaag voorstaan. Feit is dat KVS aan een prima zaalseizoen bezig is en vorige week nog
wist te stunten tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat Swift uit Middelburg. In een ware thriller wisten
zij in, de door tegenstanders als lastig bestempelde, “De Blinkerd” de punten in Scheveningen te houden. Zij
zitten dus in een positieve flow, waar VALTO juist even in een mindere vorm verkeerd. Na het voorstellen
van de spelers waar ook VALTO met een eigen team van de week op liep, werd er een minuut stilte
gehouden voor het overlijden van het oudste lid van KVS/Maritiem. Hierna ging de wedstrijd van start in de
bomvolle Blinkerd, waar ook een leuk aantal Lierse supporters op de tribunes zat. Bij VALTO ontbrak Bart
vandaag omdat hij vorige week in de pittige duels een rugblessure heeft opgelopen, waar hij hopelijk niet te
lang last van zal hebben. Zané kreeg als tegenstander haar oude maatje van vorig seizoen tegenover zich,
waar zij vorig seizoen nog samen ten strijde trokken. Naomi wist Zané een slechte avond te bezorgen, maar
ook zijzelf kwam niet tot scoren. Die onderlinge strijd eindigde dus in 0-0, maar dat zou niet voor de teams
op gaan. De score werd geopend door Laurens, na een eerste vruchteloze aanval van KVS. Hierna bleef het
een tijdje aan Lierse zijde vruchteloos, terwijl KVS direct de gelijkmaker scoorde en weg liep naar een 5-1
voorsprong. VALTO speelde erg rommelig wat resulteerde in één schots aanvallen en plaats fouten. Maaike
scoorde het tweede Lierse doelpunt, maar het wilde maar niet gaan lopen bij ons vlaggenschip. De
aanvallen bleven rommelig en met niet goed verzorgde rebound werd er vaak op de verkeerde momenten
geschoten. De thuisploeg haalde echter een ongekend hoog percentage en wist in het eerste kwartier
eigenlijk de wedstrijd al te beslissen. Met een 6-0 run van KVS stond er na vijftien minuten een 11-2
tussenstand op het bord en was het eigenlijk al beslist. Alleen als VALTO de boel op de rails zou krijgen was
er een mogelijkheid om het tij te keren. Laurens en Romee wisten uiteindelijk weer wat terug te doen, maar
de KVS trein denderden onverminderd voort. Bij de rust was het verschil al opgelopen naar 17-5 en was het
voor het Lierse publiek afwachten waar dit zou eindigen.
Bart was in de rust toch gaan warmlopen om zich klaar te maken voor een invalbeurt, om, ondanks zijn
rugklachten, een poging te doen de rebound van KVS te verstoren. KVS kwam echter scherp uit de
kleedkamer en wist bij het hervatten van de wedstrijd met vier snelle doelpunten op rij de wedstrijd in het slot
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te gooien. Het had dan ook geen zin meer om een half fitte Bart in te zetten dus kleedde hij zich maar weer
aan en nam weer plaats op de bank. De tweede helft werd dus eigenlijk een formaliteit. VALTO zou in het
tweede deel wel meer tot scoren komen, maar spannend werd het niet meer. KVS bouwde langzaam maar
zeker de voorsprong uit, terwijl VALTO nog hier en daar een doelpuntje mee pakte. Het prima leidende
arbitrale duo Klijn en Rijkaart van Cappellen verloste bij de stand 33-17 VALTO uit hun lijden en maakte een
eind aan de wedstrijd die nooit een wedstrijd was. Dankzij de andere uitslagen in de poule houdt VALTO
enigszins de aansluiting bij Vriendenschaar wat vandaag ook verloor van Sporting Trigon, wat het als
promovendus, na het wegsturen van hun trainer, verrassend goed doet in de zaal. Zij zijn de tegenstander
van volgende week in De Lier voor VALTO 1. Het is te hopen dat alle spelers dan weer fit zijn, om de strijd
aan te gaan met deze ploeg. Zaterdag spelen de beide koplopers, KVS/Maritiem en GKV/Enomics, tegen
concurrenten van VALTO, waardoor VALTO zichzelf een grote dienst zou bewijzen door volgende week een
overwinning te pakken op de Leidse ploeg. Hiervoor zal er wel een goed strijdplan gemaakt moeten worden,
want als we naar eerdere uitslagen kijken zien we dat Sporting Trigon ook van Swift weet te winnen. Zij
hebben acht punten vergaard en alleen GKV/Enomics en KVS/Maritiem als hun meerdere moeten
herkennen tot nu toe. Aan VALTO dus de taak om met een goed plan deze tegenstander op de knieën te
dwingen.
Publiek is hierbij natuurlijk meer dan nodig. Ik hoop dan ook op een grote opkomst om onze selectie teams
naar de broodnodige overwinningen te schreeuwen. Uw steun hebben zij nu meer dan ooit nodig.
Graag tot volgende week dus iedereen, Arno van Leeuwen.

Valto C2 - Korbis C2
Vandaag speelde we tegen Korbis C2, zij staan op de tweede plek. En wij op de derde plek, dus het was
een belangrijke wedstrijd. In één van de eerste aanvallen scoorden we meteen de 1-0. Al snel daarna
scoorde de tegenstander de gelijkmaker via een strafworp. Daarna viel er nog maar één doelpunt in de
eerste helft, voor Korbis. De ruststand was dus 1-2.
Na de rust kwam al snel de 1-3. Na de 1-3 ging het gelijk op. En toen kwamen we nog terug op 6-6.
Uiteindelijk scoorde Korbis er nog twee en wij niet meer. We verloren de wedstrijd met 6-8. Volgende week
hebben we hopelijk meer kans om te winnen, tegen OVVO/De Kroon C2. Dan moeten we helemaal naar
Maarssen.
Finne.

Valto C4 – Olympia C3
Zaterdag 18 januari, thuis wedstrijd tegen Olympia.
Valto begint goed. Vooral de eerste 10 minuten veel in balbezit.
Helaas zwakt dat iets af en gaan we de rust in met 0-3.
In de tweede helft weet Dave mooi te scoren, maar helaas is Olympia toch sterker.
Eindstand 1-7
Groetjes, Elise

Valto C5
Nadat eindelijk de Yoga sessie in de hal was afgelopen en de tussenwand omhoog ging, kon de wedstrijd
van Valto C5 tegen Fortuna C4, een paar minuten te laat, beginnen.
Kevin scoorde snel, van een flinke afstand, het 1e punt. Fortuna reageerde daar gelijk op door 2 keer te
scoren. Valto ging daarna prima, zowel in de aanval als in de verdediging.
Tess, Floor, Iris (3x) en Kevin (2x) scoorde nog punten in de eerste helft. Martien was ondertussen, door een
flinke botsing met de tegenstander, gewisseld voor Nikki.
Met een voorsprong van 2 punten gingen ze de rust in. Ook na de rust werd er lekker gescoord door Lenne,
Robin(2x), Kevin en Floor. Fortuna kon goed mee komen, maar Valto ging met de winst aan de haal (1310).
Kortom het was een hele leuke wedstrijd!
Groetjes,
Lenne

Valto D1
Zaterdag 18-1 werden wij om 13u verwacht in Rhoon. Daar wachtte de D1 van RWA op ons. Een fanatieke
ploeg die direct bij aanvang van de wedstrijd al liet zien, dat we aan de bak moesten. Vooral de doorloop die
ze deden was heel moeilijk te verdedigen. Toch wisten wij aardig mee te komen en gaven we ze niet de
mogelijkheid om uit te lopen. Even leek het erop dat een gelijkspel zeker tot de mogelijkheden behoorde.
Uiteindelijk verloren we de wedstrijd met 16-14. De scheids was misschien niet helemaal fair, die doorloop

De Bijblijver, 20 januari 2020

13

was echt moeilijk om te verdedigen, maar thuis moeten we deze ploeg uit Rhoon kunnen pakken!! Kom maar
op...!!
Groetjes Arwin en Anouk

Odo D2 - Valto D2
Zaterdag mocht Valto D2 tegen het altijd lastige Odo.
Maar wij staan 3e en Odo staat 6e, dus wij moeten ze makkelijk kunnen inpakken. Maar laten we ze nog
even niet onderschatten.
De wedstrijd ging de eerste helft behoorlijk gelijk op, en kwanen wij met de rust op 3-5 voorsprong.
In de tweede helft ging het wat beter en kwamen wij wat verder op voorsprong zodat de eindstand kwam op
6-11.
Dus lekker weer die punten mee naar De Lier.
Wij staan nu met Vitesse, Avanti en KCC op de eerste plaatst. Zaterdag moeten we tegen KCC, dus dat
wordt een spannende wedstrijd.
We spelen om 16:45 thuis en het zou fijn zijn als jullie ons allemaal komen aanmoedigen.
Dus tot zaterdag.
Groetjes Elise van Dijk

Valto E5
De eerste wedstrijd voor 2020 werd voor de E5 gespeeld in Hoek van Holland tegen Ondo.
De wedstrijd begon goed met heel snel een mooi schot van Fiene. Daarna scoorde Jaylon van ver het
tweede doelpunt. Helaas is het uiteindelijk 5-3 geworden. Er werd te lief verdedigd en Ondo onderschepte
regelmatig de bal.
Daar kunnen ze wel op trainen.
Groeten van Marion en Jade Verbraeken

Fortuna F3 - Valto F2.
Voor de wedstrijd hebben de kinderen eerst een potje tafel gevoetbald in de kantine van Fortuna. Daar ging
de samenwerking zo goed, dat ze dat hebben doorgezet tijdens de wedstrijd.
Er werd goed geluisterd naar de coach, overgooien en verdedigden gingen heel goed. En tussendoor
spannende aanvallen. Stef scoorde de eerste, een mooi verre worp. Al snel kwam de 0-2 en voor het eerst
stond de F2 voor tijdens de rust.
Na de rust kwam er wel wat vermoeidheid, en kwam Fortuna terug. Tijdens de laatste 2 minuten scoorden zij
de gelijkmaker.
De laatste aanval was voor Valto F2 en met nog maar 30 seconden op de klok kwam daar de verlossing, de
jarige Lianna scoorde de 2-3. Yes! Voor het eerst gewonnen! Kids blij, coach blij en de meegereisde
moeders blij!
Op naar de volgende overwinning.
Groetjes Julian en Femke Bakker

Valto F3 – KVS Maritiem F3
Na een aantal weken van rust, mochten we vandaag de 1e wedstrijd van 2020 spelen. We moesten tegen
de koploper, dus dat was best spannend. Maar Valto F3 had er heel veel zin in en ging ook fanatiek van
start. Twan maakte dan ook het eerste punt van de wedstrijd! Daarna volgde KVS ook al snel met de
gelijkmaker. Valto bleef echt sterk spelen en verdedigen en dat zorgde ervoor dat we vandaag bijna
allemaal scoorden. Het was een spannende wedstrijd.. Voordat we de laatste 10 minuten in gingen stond
Valto met 8-7 voor. Bij de start van de laatste 10 minuten werd zichtbaar dat de spelers van Valto al best
moe waren. Hier maakte KVS dankbaar gebruik van en dus gingen zij er helaas nog met de winst vandoor
(8-11). Omdat we vandaag zo goed speelden, voelt het verlies wel een beetje zuur, maar het geeft ons veel
moed voor de rest van het seizoen. Als we tegen de koploper zo goed kunnen spelen, dan moet dat bij de
andere tegenstanders ook zo goed kunnen gaan!
groetjes van Bente en Anja
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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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