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Van de voorzitter: gezellige eerste competitie ronde
Zo op de zondagmiddag zit je dan na te denken over wat sporten nu zo heerlijk maakt. Het bezig zijn in
teamsport en dan met z'n allen de overwinning over de streep trekken. Dat is wat wij met Valto 8 gisteren
ook daadwerkelijk deden. Een eerste helft met overtuigende doelpunten en een 2e helft met jeugd erbij,
waarbij het hoogtepunt was dat Jolanda samen met haar zoon Jens een duo mochten zijn in 1 vak. Dat is
ook Valto!. Zelf heb ik gisteren diverse mooie partijen mogen bewonderen en in alle gevallen winstpartijen
voor Valto. C2, B2 , V5 en V4. Zo zie je dan gedurende de dag dat velen moeite hebben met de corona
protocollen die gemaakt zijn. In de kantine zijn de banken en stoelen binnen een uur na opening kantine
alweer verschoven naar elkaar en ook buiten staan diverse toeschouwers helaas te dicht bij elkaar. Dat
gebeurt helaas nu al de laatste trainingsdagen en de laatste 2 zaterdagen. Daardoor zijn we als KC en
Bestuur genoodzaakt het 1 en ander qua regels aan te scherpen. Blijkbaar zijn de corona regels voor een
aantal leden moeilijk en is verantwoording een ontzettend moeilijk woord. Later in deze bijblijver gaan we
hier verder op in. Ook zijn er weer de personen die blijkbaar lol halen uit het overtreden van
verenigingsregels in de vorm van drank onder de 18. Creatief is men wel, want dat wordt natuurlijk gehaald
door een persoon die wel 18 jaar of ouder is . Beseffen jullie wel dat mocht er een keer controle komen , hier
grote boetes tegenover staan? Ook in deze wil ik graag meegeven, dat een ieder persoon die deze regels
overtreedt vanuit bestuur of barpersoneel een aanmerking kan krijgen of als dit meerdere keren gaat
voorkomen wellicht andere maatregelen. Het is tenslotte de verantwoording van het lid/speler om drank evt
gewoon thuis te nuttigen en niet op de vereniging , waar een risico aan verbonden zit. Verder kan ik
dankbaar melden dat ik de afgelopen week met een aantal leden in gesprek ben gegaan, omdat we signalen
kregen dat dit nodig was. Gelukkig kreeg ik gisteren bevestiging dat dit ontzettend gewaardeerd wordt. de
oproep van mijn kant in deze blijft dus ook staan. Heb jij of heeft u behoefte aan contact? Schroom niet om
even contact op te nemen.
Met Sportieve Groet,Marco Stolze
voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817
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We zijn niet van de snotterpolitie
Waarschijnlijk trekt dit de aandacht wel. Als bestuur ben je verantwoordelijk voor regeren en vooruitzien, het
bedenken van regels en zorgen dat ze nageleefd worden en geloof ons: dat is echt niet altijd leuk. Maar het
is wel ontzettend belangrijk want net zoals met zoveel zaken: iemand moet het doen!
De afgelopen maanden hebben wij nagedacht over alle mogelijke scenario’s die er te bedenken zijn rondom
Corona en het opstarten van de competitie bij Valto. Hoe richten we de kantine in, hoe gaan we om met
supporters op ons terrein en wat doen we met uitwedstrijden?
Gaan onze leden en bezoekers van het sportpark wel begrijpen waarom we al die regels introduceren?
Zullen mensen hun verantwoordelijkheid nemen en wat gebeurt er als je ziet dat jouw buurman zich niet aan
de regels houdt? Durf je elkaar aan te spreken of is het zoals het vroeger was eigenlijk wel heel veel leuker?
Vergis je niet want ook wij hopen dat het weer zo snel mogelijk wordt als ‘pre-corona’ maar tot we daar zijn
moeten we ons aanpassen, daar ontkomen we niet aan. We hebben een aantal aanpassingen moeten
maken, nu al, om te zorgen dat we veilig van het sportpark gebruik kunnen blijven maken.
•
•
•
•
•

We vragen aan de teams die uit spelen op een dag om niet aan het einde van de middag of begin van de
avond terug te keren naar Villa Valto.
Toeschouwers zijn zeer welkom op sportpark de Zweth maar ook voor hen geldt: blijf niet langer dan nodig.
Er is geen mogelijkheid om in deze tijd een avondmaaltijd te nuttigen in de Villa.
Er zijn nog steeds maar maximaal 18 gasten tegelijk welkom in Villa Valto, we zullen de capaciteit op korte
termijn uitbreiden om nog meer overdekte plaatsen te creëren
De villa sluit maximaal om 20:00 ‘s avonds, ook als dit binnen een uur na de laatst gespeelde wedstrijd is.
Eventueel zal de Villa dus eerder gesloten zijn dan 20:00.

Bovenstaande is uiteraard een aanvulling op wat we al hebben moeten introduceren, geen vervanging.
Waarschijnlijk zitten er nog steeds kieren en gaten in ons plan en is het daarmee niet waterdicht maar we
vertrouwen erop dat op de plekken waar het lekt je jouw gezonde verstand gebruikt. Ook als een ander het
misschien vergeet: laat het niet zomaar gebeuren maar spreek de ander eropaan. Samen komen we er wel,
ook in deze tijd.
Vragen of opmerkingen? Stuur mij of mijn collega bestuursleden een berichtje via whatsapp of mail
bijvoorbeeld naar corona@ckv-valto.nl. Al onze contactgegevens zijn te vinden op https://ckv-valto.nl/overons/organisatie/.

CORONA-MAATREGELEN
VELD NAJAAR 2020
Na een lange periode zonder competitie, mogen we nu gelukkig weer starten! Wel moeten wij met elkaar zo
veel mogelijk de voorzorgsmaatregelen rondom Corona naleven. Voor Valto hebben wij de volgende
richtlijnen opgesteld, zie voor de laatste versie van dit document https://ckv-valto.nl/nieuws/corona/

Algemeen
Blijf thuis als je (ook milde!) symptomen hebt
Vermijd drukke plekken op het complex
Buiten de lijnen houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 afstand tot andere personen van 18 jaar en ouder
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden
Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot personen van
18 jaar en ouder
ü Roepen en stem verheffen langs de lijn is niet toegestaan.
ü
ü
ü
ü
ü
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Villa Valto
ü Er is een vaste looprichting in de Villa volgens pijlen op de grond. De ingang is de normale ingang naar de kantine
en kleedkamers, de uitgang is via het terras of via de nooddeur bij de kleedkamers
ü In de kantine is het mogelijk om iets te bestellen bij het vaste bestelpunt bij de kassa
ü Er worden geen dagmenu’s gemaakt, we werken met een beperkte ‘snack’ kaart zoals tosti’s en ‘makkelijke’
broodjes
ü Houd er rekening mee dat er veel minder barpersoneel is en jouw bestelling dus mogelijk wat langer zal duren,
het is voor ons allemaal aanpassen hierin dus blijf geduldig en vriendelijk
ü Betaal indien mogelijk contactloos met pin
ü Je kunt alleen in de kantine blijven als er een zitplaats vrij is. Anders loop je met je bestelling naar buiten via de
vaste looproute
ü Vanuit de kantine naar het toilet moet ook via de looproute, dus via het terras buitenom
ü Als alle toiletten bezet zijn, wacht je in de gang op 1,5 meter afstand van elkaar. Geef ruimte aan mensen die
naar de kleedkamers willen
ü De toiletten worden regelmatig schoongemaakt.
Kleedkamers
ü Kom zoveel mogelijk in sportkleding/wedstrijdkleding naar de training/wedstrijd. De kleedkamers zijn voor de
training en wedstrijd niet beschikbaar. Je korfbalschoenen kun je buiten aantrekken
ü De kleedkamers zijn na de training/wedstrijd beschikbaar voor douchen/omkleden volgens schema
ü Er mogen niet meer dan 4 personen van 18 jaar of ouder per kleedkamer
ü Laat geen spullen achter in de kleedkamer. Als er 4 personen in de kleedkamer zijn van 18 jaar en ouder, kun je de
kleedkamer niet betreden en kun je dus niet bij de spullen.
Wedstrijden
ü
ü
ü
ü
ü

Vanaf 18 jaar houdt iedereen op de reservebank 1,5 meter afstand
Neem zelf een gevulde bidon mee vanuit huis
Als er een bidontas is per team, worden de bidon genummerd zodat iedereen zijn/haar eigen bidon gebruikt
Schud geen handen
Teambesprekingen vinden buiten plaats, hiervoor is in de Villa geen ruimte.

Uitwedstrijden
ü Vanuit de Rijksoverheid wordt er geadviseerd om in de auto een mondkapje te dragen als hierin mensen uit
verschillende huishoudens zitten
ü Alle spelers nemen bij een uitwedstrijd een eigen mondkapje mee
ü Als de chauffeur of een andere inzittende wil dat er een mondkapje gedragen wordt, dan geldt dat voor de hele
auto
ü Heb je er geen een bij je, dan kun je niet mee naar de wedstrijd
ü Je bent niet in overtreding als er besloten wordt om geen mondkapje te dragen, het blijft een advies en geen
verplichting
ü Tip: stop een mondkapje in je sporttas zodat je er altijd eentje bij je hebt!
We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt en zijn gezonde verstand gebruikt. Zie je situaties die
niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, spreek elkaar er gerust op aan. Met elkaar krijgen we zo hopelijk
een mooi korfbalnajaar!
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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 komende week
TIJD
16:00

WEDSTRIJD
Valto 1

-

SDO/Fiable 1

14:30
17:30
15:15
17:15
10:00
16:00
15:45
10:00
10:30
14:15
13:00
12:00
10:00
12:00
11:30
11:00
09:30
15:00
13:15
11:30
12:00
09:00
11:00
12:00
09:45
10:00
10:00
10:00
10:15
09:00
09:10
09:00
10:30

Valto 2
SDO/Fiable 4
ONDO (G) 3
Valto 6
GKV (H) 3
Phoenix 5
Valto 9
VEO A1
Valto A2
Valto A3
Valto B1
Gemini B1
Avanti/Post Makelaardij B3
Valto B4
TOP/SolarCompleet C1
Nieuwerkerk C2
Valto C3
DES (D) C2
Valto C5
Korbis D1
ALO D1
Avanti/Post Makelaardij D4
Valto D4
Valto D5
ONDO (G) D4
Nieuwerkerk E1
Valto E2
Valto E3
RWA E1
Valto E5
ONDO (G) E10
Valto F1
KCC/CK Kozijnen F2

-

SDO/Fiable 2
Valto 3
Valto 5
Achilles (Hg) 7
Valto 7
Valto 8
Fortuna/Delta Logistiek 8
Valto A1
Dijkvogels A1
Nexus A1
Fortis B1
Valto B2
Valto B3
NIO B1
Valto C1
Valto C2
Fortuna/Delta Logistiek C4
Valto C4
VEO C2
Valto D1
Valto D2
Valto D3
Excelsior (D) D3
ONDO (G) D6
Valto D6
Valto E1
ONDO (G) E4
ONDO (G) E7
Valto E4
ZKV (Zu) E1
Valto E6
Fortuna/Delta Logistiek F2
Valto F2

Opstellingen zaterdag 12 sept
Valto 3, 'thuis' om 17.30 uur, aanwezig 16.45 uur
Simon, Floris, Danny, Max, Bas en Ruben K
Fleur, Lisa, Lotte, spelende dame, res: ??
Valto 5, uit om 15.15 uur, vertrek 14.15 uur
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen en Hans
Marleen B, Annemieke, Petra D, Esther en ??
Valto 6, thuis om 17.15 uur, aanwezig 16.45 uur
Laurens E, Daniël, Bart V en Nick, res: Sjors
Ryanne, Mandy B, Nanne en Kitty, res: Manon
Valto 7, uit om 10.00 uur, vertrek 9.00 uur
Twan B, Maté, Fabian, Ruud, Wouter V en Vincent H
Petra E, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
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SCHEIDSRECHTER
M. (Melvin) de Groot (asr)
P. (Patrick) de Haan (sr)
Ronald Peters

Martijn van der Meer

Vinny Potter
Jasper Kooij

Ingrid van Haren

Hinse ter Schuur

Sophie Sels

Valto 8, uit om 16.00 uur, vertrek 15.00 uur
Martin, Michiel B, Dave, Gerard en Marco S
Jolanda, Fiona, Leonie, res: Marije en Irma
Valto 9, thuis om 15.45 uur, aanwezig 15.15 uur
Jan-Jaap, Sjors, Rolf (2e helft), Erik, Frans en Richard
Claudia, Dita, Marja, Marloes, res: Mandy B
Opstelling dinsdag 15 september
Valto 4, uit om 19.30 uur, vertrek 18.45 uur
Twan K, Michael, Thomas, Stijn en Steven
Manon, Romy, Rosalie en Joyce, res: Rianca en Petra D

Uitslagen
WEDSTRIJD
HKC (Ha) 1
KCR 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 7
Valto 8
Nexus 3
Valto A1
Refleks A2
De Meervogels A3
Nieuwerkerk B1
Valto B2
Valto B3
Excelsior (D) B2
Valto C1
Valto C2
ALO C1
Valto C4
Nieuwerkerk C3
Valto D1
Valto D2
Valto D3
KVS/Maritiem D3
Dunas D4
Valto D6
Valto E1
Maassluis E2
KVS/Maritiem E4
Valto E4
RWA E4
Valto E6
Olympia (S) F1
Valto F2
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Valto 1
Valto 2
Refleks 5
Refleks 4
Achilles (Hg) 6
ODO 5
ONDO (G) 6
Valto 9
KZ Danaïden A1
Valto A2
Valto A3
Valto B1
Phoenix B1
Fortuna/Delta Logistiek B4
Valto B4
Fortuna/Delta Logistiek C1
RWA C2
Valto C3
Twist C2
Valto C5
KVS/Maritiem D1
Excelsior (D) D2
HKV/Ons Eibernest D1
Valto D4
Valto D5
De Meervogels D3
Korbis E1
Valto E2
Valto E3
Dijkvogels E2
Valto E5
ALO E3
Valto F1
Maassluis F1

5

UITSLAG
23 - 15
12 - 18
13 - 11
15 - 11
19 - 6
8 - 16
10 - 7
5-8
22 - 8
8-6
7 - 16
11 - 10
13 - 4
10 - 7
3-9
5 - 22
12 - 6
10 - 3
1-9
8-1
5 - 13
0-8
3-6
4-6
1-7
6-0
2 - 20
4-4
6-6
2-9
2-2
1-6
3 - 10
2 - 13

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

Nabeschouwingen
Senioren
VALTO 1 begon de competitie met een uitwedstrijd tegen HKC 1, de ploeg van oud trainer Marien. Op
voorhand is HKC wel één van de favorieten voor het kampioenschap, dus het vlaggenschip wachtte gelijk
een zware opgave. De eerste helft kon VALTO aardig bijblijven (10-10), maar daarna moest ze toch haar
meerdere erkennen en werd het toch nog een ruime overwinning voor HKC: 23-15. A.s. zaterdag de eerste
thuiswedstrijd, tegen SDO 1, die afgelopen zaterdag met 17-4 wist te winnen van Oranje Wit.
VALTO 2 speelde uit tegen KCR 2. De verwachting was, dat dit wel een tegenstander was, die te kloppen
zou moeten zijn. De eerste helft verliep nog wat moeizaam en bleef KCR goed bij. Met rust stond het 7-8. In
de tweede helft wist het tweede wel het verschil te maken, eindstand: 12-18. A.s. zaterdag speelt het tweede
thuis tegen SDO 2, die met 14-13 wist te winnen van Oranje Wit 2.
VALTO 3 speelde thuis tegen Refleks 5. Doordat de selectie inmiddels teruggekeerd was, kreeg het derde
flink wat support vanaf het terras. Dit was ook wel nodig, want na een goede start, werd het richting het
einde toch nog onnodig spannend. Gelukkig wist het derde de overwinning wel over de streep te trekken: 1311. A.s. zaterdag speelt het derde een uitwedstrijd tegen SDO 3, maar dan wel (op verzoek van SDO) op het
eigen veld in de Lier. SDO 3 won afgelopen zaterdag met 4-13 van Madjoe 3.
VALTO 4 speelde thuis tegen Refleks 4. De eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, het verschil werd in het
begin van de tweede helft gemaakt. Hierna wist Refleks nog wel enigszins terug te komen, maar echt
spannend werd het niet meer. Een keurige overwinning: 15-11. De wedstrijd van a.s. zaterdag tegen ODO 3
is verzet naar dinsdag 15 september. ODO verloor haar eerste wedstrijd met 19-16 tegen KVS 5.
VALTO 5 speelde thuis tegen Achilles 6. Het vijfde had er zin in en wist er lekker op los te scoren. Ook
verdedigend stond ze haar mannetje, waardoor Achilles het lastig had. Eindresultaat: een ruime
overwinning, 19-6. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen ONDO 3, die in de voorbereiding van VALTO 3
wist te winnen en afgelopen zaterdag met 18-15 van VEO 4 verloor.
VALTO 6 kwam nog niet in actie, de wedstrijd werd verzet naar woensdag 23 september. A.s. zaterdag
speelt het zesde thuis tegen Achilles 7, die haar eerste wedstrijd met 16-12 van Fortuna 7 wist te winnen.
VALTO 7 speelde thuis tegen ODO 5. Het zevende kende een moeizame start en wist er in de eerste helft
maar twee te maken, dat is natuurlijk veel te weinig. De tweede helft ging het een stuk gelijker op, maar het
verschil was al te groot om nog in te halen. Uiteindelijk werd er met 8-16 verloren. A.s. zaterdag speelt het
zevende uit tegen GKV 3, die haar eerste wedstrijd gelijkspeelde, 15-15, tegen Weidevogels 6.
VALTO 8 speelde thuis tegen ONDO 6. Het achtste had wat moeite met scoren, maar hield het verdedigend
zo goed dicht dat er ook niet veel doelpunten nodig waren voor de winst. Het werd uiteindelijk 10-7. A.s.
zaterdag speelt het achtste uit tegen Phoenix 5, die haar eerste wedstrijd met 14-8 verloor van Paal Centraal
4.
VALTO 9 speelde uit tegen Nexus 3. Ook het negende had moeite om tot scoren te komen, maar de
tegenstander Nexus had er nog meer moeite mee. Een wedstrijd met weinig doelpunten dus, waarbij het
negende aan het langste eind trok: 5-8. A.s. zaterdag speelt het negende thuis tegen Fortuna 8, die haar
eerste wedstrijd met 10-17 van Trekvogels 2 verloor.

A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen KZ Danaïden A1. Na een goede voorbereiding tegen hoofdklasse en
overgangsklasse ploegen, is het nu zaak om in de 1e klasse geen fouten te maken, om zo aan het eind van
het jaar terug te kunnen promoveren naar de overgangsklasse. Het begin van de wedstrijd was voor KZ
Danaïden, want die wisten op een 0-2 voorsprong te komen. Hierna nam VALTO het initiatief volledig over
en via een ruststand van 14-5 werd het uiteindelijk 22-8. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen VEO A1, die
haar eerste wedstrijd met 20-13 van Avanti A2 verloor.
VALTO A2 speelde uit tegen Refleks A2. Verdedigend hield de A2 het aardig dicht, want acht doelpunten
doorlaten, is niet verkeerd. Maar dan moet je er zelf wel meer weten te scoren, en daar zat nou net het
probleem, want dat lukte niet. Zodoende werd er met 8-6 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen
Dijkvogels A1, die haar eerste wedstrijd met 9-6 wist te winnen van Madjoe A1.
VALTO A3 speelde uit tegen Meervogels A3. De A3 wist de korf lekker te vinden en had verdedigend ook
haar zaakjes op orde, waardoor er na twee keer 30 minuten spelen een keurige overwinning op het
scorebord stond: 7-16. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Nexus A1, die haar eerste wedstrijd verloor
met 8-10 van Twist A2.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Nieuwerkerk B1. De B1 komt dit jaar, zowel op het veld als in de zaal, in de
hoofdklasse uit en zullen dus aan de bak moeten. De wedstrijd tegen Nieuwerkerk ging gelijk op, maar
helaas kwam de B1 net te kort en verloor met een minimaal verschil: 11-10. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis
tegen Fortis B1, die haar eerste wedstrijd met 12-21 verloor van Deetos B1.
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B1. De B2 speelde een leuke pot en al gauw werd duidelijk dat het
verschil met Phoenix groot was. Het werd dan ook een ruime overwinning voor de B2: 13-4. A.s. zaterdag
speelt de B2 uit tegen Gemini B1, die haar eerst wedstrijd met 7-8 won van Korbis B2.
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VALTO B3 speelde thuis tegen Fortuna B4. De eerste helft had de B3 het lastig en zo stond het bij de rust 23. In de tweede helft wist de B3 er een tandje bij te doen en was ze een stuk feller en scherper in de
afronding. Hierdoor werd de wedstrijd compleet omgedraaid en werd er met 10-7 gewonnen. A.s. zaterdag
speelt de B3 uit tegen Avanti B3, die haar eerste wedstrijd met 5-10 won van KVS B2.
VALTO B4 speelde uit tegen Excelsior B2. Vorige week werd er al op het toernooitje tegen deze
tegenstander geoefend en gewonnen, dus de verwachting was dit nu ook mogelijk moest zijn. De afronding
van de kansen kon nog wat beter, maar voor deze keer was het genoeg voor de winst, omdat Excelsior veel
moeite had om tot aanvallen en tot scoren te komen. Er werd met 3-9 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B4
thuis tegen NIO B1, die afgelopen zaterdag met 3-16 van Dijkvogels B2 verloor.

C-jeugd
Valto C1 had een pittige aftrap van de competitie tegen Fortuna C1. De club die toch wel bekend staat dat
het met haar jeugd meedoet om de hoofdprijzen in Nederland. En ook hun C1 van dit seizoen bleek een
pittige ploeg! Onze C1 leek bij vlagen een beetje overdonderd door de felheid en doeltreffendheid van
Fortuna waardoor ze zelf onnodige fouten gingen maken. Na de rust kwam er wel een feller Valto terug
binnen de lijnen. Dit wisten ze helaas niet de hele tweede helft vast te houden maar leverde wel een paar
fraaie doelpunten op. Uiteindelijk werd er met 5-22 verloren. Komende zaterdag wordt er gespeeld bij en
tegen TOP C1.
Valto C2 speelde thuis tegen RWA C2. Valto liet onder invalcoach Floris een fanatiek en snel spelletje zien.
Dit bracht de C2 naar een mooie 12-6 overwinning. Komende zaterdag gaatr de C2 op bezoek in
Nieuwerkerk om daar tegen de plaatselijke C2 te spelen. Deze ploeg won hun eerste wedstrijd ook.
Valto C3 had het lastig uit tegen ALO C1. ALO ging er met een 10-3 overwinning vandoor. Komende
zaterdag komt Fortuna C4 op bezoek. Zij verloren hun eerste wedstrijd afgelopen weekend.
Valto C4 speelde thuis tegen Twist C2. De C4 heeft wat problemen met hun bezetting en heeft daardoor
wekelijks een aantal invallers nodig. Helaas konden de spelers er met elkaar niets aan doen dat Twist een
ruime zege boekte. Er werd helaas met 1-9 verloren. Komende zaterdag staat DES C2 op de agenda. Zij
wisten hun eerste wedstrijd te winnen.
Valto C5 had een lastige competitiestart, uit tegen Nieuwerkerk C3. Nieuwerkerk was hun duidelijk de baas
door een 8-1 overwinning te boeken. Komende zaterdag komt VEO C2 op bezoek wat hun eerste wedstrijd
ook niet in winst om wist te zetten.

D-jeugd
Valto D1 had het lastig tegen KVS D1. Waar Valto op 5 doelpunten bleef steken, gooide KVS er 13 door de
korf. Geen punten voor Valto helaas. Komende zaterdag wordt er tegen Korbis gespeeld die met een klein
verschil hun eerste wedstrijd wist te winnen.
Ook Valto D2 had een lastige competitiestart. Excelsior was een maatje te groot voor onze D2. Ze speelden
sneller, feller en slimmer en konden zo 8 doelpunten maken waar de kansen die Valto ook echt wel had niet
door de korf heen gingen. Hierdoor werd er met 0-8 verloren. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen
ALO D1 wat afgelopen zaterdag wel wist te winnen.
Valto D3 speelde thuis tegen HKV/Ons Eibernest D1. Helaas kon de D3 niet genoeg tegenstand bieden om
punten in De Lier te houden. HKV ging er met de winst vandoor: 3-6. Komende zaterdag gaat de D3 naar
Pijnacker om tegen Avanti te spelen.
Valto D4 ging naar Scheveningen voor een wedstrijd tegen KVS D3. Onze D4 zat lekker in de wedstrijd en
wist KVS van zich af te houden waardoor er met 4-6 gewonnen werd. Komende zaterdag wordt er tegen
Excelsior D3 gespeeld wat afgelopen zaterdag niet wist te winnen.
Valto D5 had een lekkere competitiestart tegen Dunas D4. Dunas is een nieuwe vereniging na fusie van
Futura met Dubbel Zes. De D5 is deze competitie gestart met 4 nieuwe meiden in het team maar dat maakte
voor de doelpunten niet uit. Er werd met 1-7 gewonnen. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen ONDO
die hun eerste wedstrijd ook wist te winnen.
Valto D6 heeft ook een aantal nieuwe spelers binnen het team maar ook hier maakte dat helemaal niets uit.
Er werden 6 mooie doelpunten gemaakt en de verdediging stond als een huis waardoor er geen doelpunten
door werden gelaten. Dikke winst van 6-0 dus! Komende zaterdag gaat de D4 op bezoek bij ONDO dat hun
eerste wedstrijd nipt wist te winnen.

E-jeugd
VALTO E1 speelde thuis tegen Korbis E1. Het was een lastig begin voor de E1. Korbis kwam makkelijk tot
scoren, waar juist de E1 nog wat moeite mee had. Helaas verloren met 2-20.
VALTO E2 speelde uit tegen Maassluis E2. Er werd fanatiek gestart in de eerste wedstrijd. Aanvallend kon
er meer pit in, maar verdedigend was het zeker niet slecht. Dat pakte uit in een prima gelijkspel. 4-4.
VALTO E3 speelde uit tegen KVS E4. Het was een pittige wedstrijd waar het doel was om punten te pakken.
Er werd hard hun best gedaan, diepe ballen gegooid en goed naar elkaar gekeken. Uiteindelijk een gelijk
stand. 6-6.
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VALTO E4 speelde thuis tegen Dijkvogels E2. Het was een lastige wedstrijd. Er moet nog veel geoefend
worden met elkaar. Maar er werd met plezier met elkaar gespeeld. Helaas voor nu een verliespartij, maar
met vertrouwen gaan ze door naar volgende week. 2-9.
VALTO E5 speelde uit tegen RWA E4. Al snel was duidelijk dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Na
10 minuten was het nog steeds 0-0. Er waren al wel een aantal goede kansen geweest. Maar verder in de
wedstrijd werden er een aantal mooie doelpunten gemaakt. Helaas niet alleen aan de kant van VALTO. Een
gelijk spel. 2-2.
VALTO E6 speelde thuis tegen ALO E3. Vorige week kon er al een beetje geoefend worden met elkaar, op
het Excelsior toernooi. Er werd goed met elkaar gespeeld, alleen hadden ze wat minder geluk met het
scoren van doelpunten. In de rust stond het 0-6. Gelukkig ging het na de rust een stuk beter. Geen
doelpunten meer doorgelaten en zelf 1 doelpunt gescoord. Eindstand, 1-6.

F-jeugd
VALTO F1 speelde haar eerste wedstrijd uit tegen Olympia. De F1 had er weer heel veel zin in. Dat was ook
goed te zien in het spel en de doelpunten kwamen snel. Olympia had al snel een superspeler nodig, maar
daar kon de F1 prima mee om gaan. De eerste punten gingen mee naar huis. 3-10 gewonnen!
VALTO F2 speelde thuis tegen Maassluis F1. Ook de F2 had er heel veel zin in na een lange tijd geen
wedstrijd. Al snel had de F2 door, dat Maassluis een hoger niveau hadden dan wij. Verdedigend werd er nog
veel naar het schot van Maassluis gekeken waardoor hun konden blijven schieten. Aanvallend ging het een
stuk beter, maar helaas kwam de bal meer op de korf dan in de korf. Jammer genoeg werd de wedstrijd
verloren. 2-13.

RUIMTE VOOR SPORT! - update
Nu is het moment dat er keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de toekomst van Sportpark De
Zweth, waar we als Valto met veel plezier al jaren gebruik van maken. In samenwerking met onze buren:
Tennisvereniging ’t Loo en Handbalvereniging ODIS, hebben we in mei een concreet uitgewerkt voorstel
ingediend bij de gemeente om meer ruimte te verkrijgen (extra korfbalvelden; tennisbanen en een derde
sporthal).
Om de gemeente te overtuigen van de noodzaak, dat zij in actie dient te komen, wordt met verschillende
fracties gesproken over dit initiatief. Westland Verstandig en Gemeente Belang Westland hebben we reeds
gesproken en LPF, CDA en andere staan en worden gepland.
Naast deze gesprekken willen we de gemeenteraad overtuigen dat er een groot draagvlak is voor het
initiatief. Daarom zijn we een petitie gestart. Daarvoor hebben we jullie hulp / ondertekening nodig. Des
te meer ondertekeningen van de petitie door westlanders en/of sporters des te beter.
Dus help Valto en alle Lierse sporters door deze petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk mensen
(vrienden, familie, klasgenoten & collega’s) over te halen hetzelfde te doen.
Voor vragen over het initiatief kan je ons altijd aanspreken.
Marco Stolze &
Michiel van den Bos
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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

Van de TC
De sport komt duidelijk weer tot leven. Zo ook bij ons. Trainingen zijn weer
volop bezig en ook de eerste competitieronde is gespeeld. Tijd om de balans
op te maken.
Enerzijds hebben we hier en daar nog wat gaten op te vullen qua trainers en
coaches. Mocht je kunnen en willen helpen, kijk dan nog even in het lijstje
onder vacatures. Anderzijds zijn we blij te kunnen melden dat we in Kasper
van den Berg een trainer/coach voor Valto 3 hebben gevonden! Afgelopen week meteen de eerste trainen
en zaterdag de eerste overwinning. Leuk dat je dit wilt doen en welkom bij de club!
Over de gehele linie winst- en verliespartijen. Opvallend dat het bij de senioren en oudere jeugd veelal een
overwinning was en bij de jeugd meer een verlies of gelijk spel. Volgende week uiteraard weer nieuwe
kansen! De hoofdklasseteams hadden het behoorlijk lastig (C1) of kwamen net tekort (B1). Valto A1 wist
ruim te winnen en hoopt daarmee de toon te hebben gezet en bij de seniorenselectie was het wisselend.
Valto 2 wist een aanvankelijke achterstand om te buigen naar een mooie winst tegen KCR en Valto 1 kom in
de eerste helft nog prima mee met kampioenskandidaat HKC 1, maar moest de overwinning in de tweede
helft aan de tegenstanders laten. Jammer, maar geen schande.

Vriendjes en vriendinnetjes
Nu de zomervakantie voorbij is en we weer trainen, is het misschien leuk om je vriendjes en vriendinnetjes
eens te vragen om mee te doen. Zij mogen gerust een paar keer meetrainen. De trainingen starten vanaf
maandag 24 augustus op de volgende dagen en tijden:
•
•
•

Geboortejaar 2009 / 2010: maandag 18:00 uur / donderdag 18:00 uur
Geboortejaar 2011 t/m 2014: dinsdag 17:00 uur / donderdag 18:00 uur
Geboortejaar 2015 en jonger: zaterdag 10.00 uur

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar cooEenF@ckv-valto.nl, dan weten de trainers hoeveel
kinderen ze kunnen verwachten. Zijn ze wat ouder en willen ook een keer meetrainen, stuur dan ook even
een mailtje, dan geven we de juiste tijden door.

Vacatures
Voor dit seizoen zijn voor heel veel teams de trainers en coaches al rond. Maar zoals altijd zijn er nog wel
een aantal gaatjes. Vind je het leuk om een actieve taak op je te nemen en zo onze spelers en met name
onze jeugd verder te helpen, denk er dan eens over om een van onderstaande vacatures in te vullen. Meer
informatie via ondergetekende.
• Valto 4 – trainer / coach – Trainen dinsdag samen met Valto 3, maar zoeken voor donderdag en
zaterdag nog een trainer/coach. Wie voelt zich geroepen?
• Valto B3 – coach
• Valto D4 – trainer – maandag en dinsdag
• Valto C5 – coach – samen met Jesper
• Valto D6 – trainer – maandag en donderdag
• Kangoeroes – trainer, eenmaal per 2 weken op zaterdagochtend
Verder zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die op maandag de training van de C45 en de B34 en A3
willen begeleiden. Dit mag wekelijks, maar als we een grotere groep met trainers hebben, kan het ook in
toerbeurt. Ook als je het leuk vindt om af en toe een clinic aan deze groep te geven, ben je van harte
welkom.
Het is niet zo dat je overal enorm veel korfbalervaring voor moet hebben. Enthousiaste ouders zijn ook van
harte welkom om zich te melden. Met begeleiding en aanwijzingen vanuit de TC of ervaren coaches/trainers,
komen ook zij een heel eind!

Opleidingen en cursussen
Een nieuw seizoen biedt ook nieuwe kansen. Kansen om je verder te ontwikkelen als trainer bijvoorbeeld.
Daarvoor willen we volgend seizoen een KT3 cursus aanbieden. Deze is voor iedereen die een KT2 cursus
heeft gedaan. Wil je zo’n kans pakken, laat dat dan ook weten! Hierbij moet wel gezegd worden dat de
cursussen voor de bond zijn uitgesteld tot nader order in verband met corona.

De Bijblijver, 7 september 2020

9

Wil je je echt onsterfelijk maken, dan is er altijd de mogelijkheid om een scheidsrechtercursus te volgen. Het
fluiten van wedstrijden in de buurt en soms ook onze eigen teams is leuk, leerzaam en is hard nodig om aan
onze verplichtingen richting de bond te voldoen.
Mocht je vragen hebben, schroom niet te mailen of te bellen. Dat kan naar tc@ckv-valto.nl of naar mij op
vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387.
Namens de TC,
Jan Jaap Elenbaas

Barschema
Zaterdag 12 september
08.15-12.00
12.00- 15.00
15.00-18.00
18.00-20.30

3
3
3
4

Marielle Ridder
Ciska de Koning
Dita Poot
VALTO 9

Inge Scholtes
Liesbeth van Wingerden
Margriet van de Berg
VALTO 9

Sandra Volkering
Coby van de Kruijk
Nico Kolenbrander
VALTO 9

Zaterdag 19 september
8.15-12.00

2

Marjolein de Rijcke

Karlijn van Lenteren

11.00-14.00

1

Inge Scholtes

12.00-15.00

2

Otwin Jacqueline v Geest

Hilde van de Mark

15.00-18.00

2

Arie Dijkstra

Helma Stolze

17.30-20.30

2

Valto 7

valto 7

Groeten Inge Scholtes

Schoonmaken Villa
Het seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

11/9 D2
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
23/10

D3
D4
D5
D6
C1
C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 geeft prima partij aan HKC 1.
Sponsors Martin Stolze b.v. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
Nu de oefenwedstrijden gespeeld zijn, is het tijd om weer eens een echte wedstrijd te gaan spelen. De
competitie is dan eindelijk echt van start gegaan. VALTO 1 en 2 startte met een uitwedstrijd en dat gaf direct
al problemen met de reserves. VALTO 2 speelde om 14:30 uur in Ridderkerk bij KCR en wist de eerste
punten binnen te harken. Er werd gekozen om spelers uit de A1 gedurende de eerste helft op de bank te
zetten, zodat VALTO 2 bij de eerste wedstrijd geen kwaliteit hoefde in te leveren. VALTO 1 moest om 15:30
uur in Boven Hardinxveld aantreden tegen HKC 1, wat dit seizoen maar één doel voor ogen hebben. Zij
willen, net als in de zaal, door stoten naar de hoofdklasse en hebben daar zeker het team voor. Sinds vorig
seizoen zijn veel spelers terug gekeerd op het oude nest, zodat er wel wat bekende namen in het veld staan
voor een beetje korfbal volger. Daar is dit seizoen Sven van Baggum, in 2016 met DSC in de League
gespeeld, nog bij gekomen. Eerlijk gezegd was het naar mijn verwachting een beetje David tegen Goliath,
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daar er aan HKC zijde liefst zeven spelers met Korfbal league ervaring binnen de lijnen stonden. Tel daar bij
op dat zij gecoacht worden door Marrien Ekelmans, die pas twee seizoenen weg is uit De Lier en dus zelf
trainen gegeven heeft aan ons vlaggenschip, en je weet dat we als underdog in het veld staan.
Onder leiding van scheidsrechter Arjan Roos met assistent M. Blauwendraat schoot de wedstrijd uit de
startblokken. De eerste aanvallen bleven doelpuntloos voor beide ploegen en het was even zoeken naar een
gaatje in de verdediging. De thuisploeg wist deze als eerste te vinden, maar VALTO was in de volgende
aanval ook trefzeker. Romeé was het die dit seizoen het eerste competitie doelpunt voor haar rekening nam.
Na de 2-1 waren het Maaike en Bart die ons zomaar op voorsprong zette, maar dat was voor korte duur. Het
werd niet veel later weer gelijk en stond er door om en om scoren na tien minuten met de doelpunten van
Laurens en Nikki een 5-5 tussenstand op het scorebord. Het zou de thuisploeg in het eerste bedrijf niet
lukken om VALTO van zich af te schudden. Sterker nog, VALTO zou vijf minuten voor rust het eerste gaatje
van twee weten te slaan door twee doelpunten op rij van Mees. Deze 7-9 voorsprong stond echter niet lang
op het bord, want met nog twee minuten te gaan stonden de ploegen weer op gelijke hoogte. Mees leek de
ruststand op 9-10 te zetten toen de klok al stil gezet was. Er bleek echter nog genoeg tijd voor HKC om de
gelijkmaker vanaf de strafworpstip te maken.
Na de rust nam Frank, die vandaag op de bank begon, de plaats in van Thom. Hij had het lastig tegen
Danny den Dunnen en aan Frank de eer om te proberen het beter te doen. Dit leek ook het geval toen hij
ons al snel weer op voorsprong zette, maar HKC schakelde een tandje bij in het tweede bedrijf en gaf vooral
verdedigend meer druk. Hierdoor werd VALTO in de aanval naar buiten gedwongen en was het voor ons
lang zoeken naar het juiste schot. Zelfs deze zorgvuldig gekozen schoten wilde niet goed vallen en waren
vaak ook een prooi voor de tegenstander. Zij zouden de gelijkmaker weer vanaf de stip maken en trokken
gelijk een gaatje naar 13-11. Tijd voor een time out vond Mark, maar HKC had de smaak blijkbaar te pakken
en rook hun kans. Zij verdubbelden hun voorsprong naar 15-11, voordat Laurens voor ons de korf weer wist
te vinden. Tot halverwege de tweede helft bleef het een wedstrijd die nog alle kanten op kon, maar na de 1613 van Romeé zou de thuisploeg vijf maal op rij scoren en was het gat geslagen. Laurens zou voor VALTO
nog wat terug doen door zijn vrije bal binnen te schieten, maar het verschil werd door de thuisploeg weer
hersteld vanaf de strafworpstip. Het grote free wheelen bij de thuisploeg was intussen begonnen om het
publiek op de banken te krijgen. Dit ging wel ten koste van de zuiverheid van de doelpogingen, maar de buit
was toch al binnen voor HKC. Ik kan er zelf altijd wel van genieten als er met toverballen gegooid wordt. We
willen ten slotte allemaal vermaakt worden. Terwijl de HKC aanval een showtje opvoerde, bleef de
verdedigend gewoon hun best doen de bal zo snel mogelijk te onderscheppen. Een minuut of twee voor het
einde was het Bart die het laatste VALTO doelpunt voor zijn rekening nam, maar de eindstand werd door
HKC op het bord gezet.
Het prima leidende arbitrale duo vond dat bij de stand 23-15 de tijd erop zat en maakte een eind aan de
wedstrijd. VALTO heeft zich prima verweerd en leek het HKC heel lastig te gaan maken. Helaas kwam
gedurende de tweede helft het klasse verschil toch boven borrelen en wist HKC de wedstrijd naar zich toe te
trekken. Wij kunnen echter trots zijn op ons vlaggenschip, wat een heel goede wedstrijd heeft laten zien. Dit
schept wel vertrouwen voor volgende week, als we thuis spelen tegen SDO 1 uit Kamerik. Zij hebben dit
speelweekend met maar liefst 17-4 gewonnen van Oranje Wit. Reist de vraag wel, “was SDO zo goed of had
Oranje Wit een total off day”. De ploeg uit Dordrecht was vorig seizoen ook tweemaal een prooi voor VALTO,
dus is het lastig te voorspellen waar we staan ten opzichte van SDO.
We gaan het zien volgende week bij “De Villa”, als de ploegen de degens kruisen. Ook VALTO 2 speelt dan
tegen het tweede van SDO, dus bent u vanaf 14:30 uur welkom om de selectie op gepaste wijze aan te
moedigen.
Arno van Leeuwen.

Valto D6 - De Meervogels D3
Na een paar goede oefenwedstrijden vorige week was de D6 klaar voor hun eerste wedstrijd dit seizoen.
Mooi weer, lachende kids, ze hadden er zin in!
Meteen al in de 1e minuut werd er gescoord door Duncan, 1-0 voor Valto.
Er werd goed samengespeeld en na wat kansen die misten scoorde Nora de 2-0.
De Meervogels deden ook goed hun best, maar al hun pogingen belanden niet in de korf.
Vlak voor de rust scoort Jaylon de 3-0.
In de tweede helft wordt er goed verdedigd en als de bal in het aanvallersvak komt moet er veel worden rond
gegooid voordat er weer gescoord word. Wederom voor Valto, Britt scoort de 4-0.
Ook De Meervogels komen ook bij de korf, maar weten niet te scoren.
Maud tekent daarna nog voor de 5-0 en scoort ook het laatste punt, uit een doorloop.
Een goed begin dus voor de D6, een mooie winst van 6-0.
Groetjes
Lotte en Femke Bakker
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Valto D5 Kickstart!!
Eerste competitiewedstrijd, eerste wedstrijd voor Senna en misschien ook voor enkele van haar
teamgenoten, maar ik ben ook voor het eerst:bij een korfbal wedstrijd, rijden, wassen en een verslag van de
wedstrijd. Het spel en de mensen, dat moet ik me nog eigen maken.
Uitwedstrijd bij Dunas D4 in Den Haag. Om 9:45 uur op pad gegaan en allemaal ruim op tijd aanwezig. Na
het omkleden, de warming-up en de nodige instructies van coach Mandy begon de wedstrijd om elf uur. We
zijn met negen spelers op pad gegaan dus we hadden Lizzy op de bank en werd in de tweede helft
gewisseld voor Steven. Het werd al vrij snel 0-1 en voor Valto D5 begon te daarna nog makkelijker te
draaien, omdat Dunas er zeker in het eerste kwart niet goed in kon komen door het snelle rond spelen van
de bal. De 0-2 en 0-3 kwamen er ook in het verloop van de eerste kwart en de in het tweede kwart werd er
nog gescoord door de tegenpartij, waardoor het 1-3 werd voor rust.
De tweede helft begon, terwijl ik even koffie ging halen en voor dat ik terug was was de score al 1-6
geworden. Was ik dan zolang weggeweest......? Maar goed, het derde kwart draaide dus weer top! Het
vierde kwart leverde voor Dunas geen punten op, terwijl wij er nog wel een maakte. Eindstand 1-7 voor Valto
!!! Alles viel goed deze eerste competitiewedstrijd. Heerlijk weer voor de spelers en de toeschouwers. Een
fijne sfeer en mooi resultaat. Ook voor Senna die dacht dat we misschien wel niet zouden winnen.
D5 gefeliciteerd!!

Maassluis E2 - Valto E2
Het was een mooie, zonnige wedstrijd dag en al vroeg mochten we met de E2 vertrekken naar Maassluis.
Daar wachtte ook de E2 op ons voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Nog zonder Daan, maar met
Rosan, Mette, Fem, Tom en Kalle begonnen we. Maassluis scoorde als eerste en leken in het begin wel iets
beter dan dat wij waren. In het tweede deel van de eerste helft gingen wij ook beter spelen en met de rust
stond het al weer 2-2. Ook na de rust ging het gelijk op, 3-3 met nog 10 minuten te gaan. Even leek het er op
dat we gingen verliezen met 4-3, maar gelukkig scoorden wij de laatste en werd het, terecht denken wij, 4-4.
Het was een leuke en leerzame ochtend. Op naar de volgende wedstrijd tegen ONDO E4.
Groetjes,
Kalle

RWA E4 en Valto E5
Zaterdag mochten we eindelijk weer een wedstrijd spelen, onze eerste als VALTO E5.
Om 12.00 uur begonnen we in Portugaal tegen RWA E4.
Al snel bleek dat we aardig aan elkaar gewaagd waren, na 10 minuten was het nog steeds 0-0, al hadden
we een paar hele mooie kansen gehad, maar de bal wilde er steeds net niet in!
Daarna in rap tempo verder en al snel mocht Lynn een strafworp nemen, een hele mooie en we kwamen op
0-1 voorsprong.
De tegenstanders lieten dat niet op zich zitten en scoorde al snel de gelijkmaker.
In de laatste 10 minuten scoorde Lianna de 1-2.
Het waren spannende laatste 10 minuten,
waarin de tegenstander op het laatste moment gelijk wist te komen.
De strafworpen hebben we met 2-3 gewonnen.
Een mooie spannende eerste wedstrijd, super samen gespeeld E5, op naar de volgende!
Groetjes, Karin en Lianna

Olympia F1 - Valto F1
Nadat wij vorige week een leuk tournooi in Delft hebben gespeeld (en daar alle wedstrijdjes wonnen!)
mochten we vandaag voor de 1e officiële wedstrijd naar Spijkernisse.
Omdat het vorige week zo goed ging gingen we vol goede moed er naartoe. Toen de wedstrijd begon
kwamen we gelijk veel aan de bal. We speelden goed over en scoorden vlot onze eerste punten. Toen het
rust was stonden we met 0-6 voor.
Olympia ging sterk van start na de rust en al snel scoorden zij 2 punten. Het was best moeilijk omdat ze met
een superspeler speelden en dat vonden we nog lastig met verdedigen.
Gelukkig konden we ons herpakken en met snel overspelen en schieten scoorden we nog 4 mooie punten.
Olympia wist nog 1x te scoren en zo wonnen overtuigend met 3-10!
Groetjes van Lisa F1
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