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Niets is zo veranderlijk
De gelijkenis tussen het weer in Nederland en het leven is vaak treffend. Zon en regen wisselen elkaar af op
lastig te voorspellen momenten. Afgelopen week hebben we het allemaal kunnen zien en meemaken.
De door de weerman voorspelde zon was er letterlijk in het weekend en bij het vallen van de avond was het
helder, de maan scheen door de bomen en het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens wachtte in
spanning op wat komen ging. Spanning maakte plaats voor plezier en geluk. De sportieve missers op een
rustige speeldag zijn ongetwijfeld snel vergeten en goedgemaakt door surprises en gedichten.
Aan het positieve weerbeeld van afgelopen weekend ging een onstuimige week vooraf. Ook die was vooraf
door de weerman aangekondigd. We moesten rekening houden met harde wind, regen en een storm was
niet uitgesloten. Er was weinig hoop op verbetering en wanneer het over zou zijn kon hij niet voorspellen.
Maar ineens was het daar. Afgelopen woensdag is Miguel van Beek, de vader van Joshua uit de D5 en
Naima uit de E7, overleden. Een wonder was het enige wat hem van die vreselijke ziekte zou kunnen
genezen, maar helaas mocht het niet zo zijn. We wensen Yoicee, Joshua, Naima en familie veel sterkte toe
met dit verlies. Uit respect houden de teams waarin de kinderen spelen voorafgaand aan hun eerstvolgende
wedstrijd één minuut stilte.
Niets is zo veranderlijk als het weer en voor het leven geldt hetzelfde. Het is makkelijk gezegd dat achter de
wolken altijd weer de zon schijnt. Voor de een zal die iets sneller te zien zijn dan voor de ander. Aan het
weer kunnen we echter niet zoveel doen, maar aan een glimlach op iemands gezicht des te meer.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Donderdag 10 december 2015
20:15

B22099

Weidevogels 1 - VALTO 1

Rijneveen in Bleiswijk

M.S. de Groot

Zaterdag 12 december 2015
16:20
15:00
13:45
20:20
16:50
16:25
20:45
20:55
14:20
15:15
12:30
11:30
14:45
13:00
13:15
14:15
12:15
11:15
12:00
12:10
11:20
10:15
09:00
09:00
11:00
11:20
13:30
09:00

12410
14734
16518
17702
17199
4711
4386
4633
18314
5859
19749
6177
6499
20874
6871
6809
8102
8227
8497
7877
10449
10445
9881
9886
11071
11015
9877
9088

VALTO 1 - Excelsior 1
VALTO 2 - Excelsior 2
VALTO 3 - KCR 4
Velocitas 4 - VALTO 5
Weidevogels 3 - VALTO 4
VALTO 7 - Avanti 10
De Meervogels 7 - VALTO 6
ONDO 6 - VALTO 8
TOP A2 - VALTO A1
VALTO A2 - DKC A1
VALTO B1 - HKV Eibernest B1
Excelsior B2 - VALTO B2
Excelsior B3 - VALTO B3
Nieuwerkerk C1 - VALTO C1
VALTO C2 - KVS / Maritiem C2
VALTO C3 - Dijkvogels C2
VALTO D2 - KVS / Maritiem D2
VALTO D3 - ODO D2
Dubbel Zes D2 - VALTO D4
Achilles D2 - VALTO D5
VALTO E1 - KZ Danaiden E1
VALTO E2 - ALO E1
VEO E1 - VALTO E3
VEO E2 - VALTO E4
Crescendo E1 - VALTO E5
VALTO E7 - Excelsior E5
KIOS E4 - VALTO E8
ODO F1 - VALTO F2

Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Does in Leiderdorp
Rijneveen in Bleiswijk
Vreeloo-hal in De Lier
De Veur in Zoetermeer
Westlandhal ’s-Gravenzande
De Korf in Sassenheim
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
De Buitenhof in Delft
De Buitenhof in Delft
Kleine Vink, Nieuwerkerk IJssel
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Gaslaan in Den Haag
Ockenburgh in Den Haag
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Essesteyn in Voorburg
Essesteyn in Voorburg
5 Mei-hal in Leiden
Vreeloo-hal in De Lier
Estafette, Nieuw Vennep
De Hofstede in Maasland

Alwin Wolfgang
Bas vd Meijden
M. Bommelé
Ernie Streefkerk
P. Bijl
Martin Boekestijn

O. Idema
Marco Boekestijn
T. de Graaf

Thom Voskamp
Antoinette H
Ruben vd Lugt
Floris van Muyen
Matthijs Rog
Manon v.d. Ende
Ilse Korteland

Julia Keijzer

Rijders zaterdag 12 december 2015
16:50
20:45
14:20
11:30
13:00
12:00
09:00
09:00
11:00

15:45
19:45
12:30
10:30
12:00
11:00
08:15
08:15
10:00

VALTO 4
VALTO 6
VALTO A1
VALTO B2
VALTO C1
VALTO D4
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5

Anne-Roos van Geest
Dani Verbaan
Romee Valstar
Kitty Vijverberg
Liz van der Meer
Tim van Dijk
Luna Koornneef
Maartje van Leeuwen
Isabel van den Berg

Opstellingen 12 december november
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3
Vertrek: in onderling overleg
Opstelling wordt nader bekend gemaakt.
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Lisa van Staalduine
Ryanne Boeters
Vera van der Eijk
Nick Herbert
Julia van Geest
Justin Vermeer
Jonne vd Meer
Maaike Slaman
Tristan Hagemans

Ruben van der Lugt
Wouter Wubben
Rosanne Staalduinen
Cock Matthijsse
Iris Lagerwerf
Jordan Verkade

Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

VALTO 4
Aanwezig: 14.30 uur
Dames: Anne-Roos, Lisa van S., Petra D., Laura H, Lysanne V
Heren: Luuk, Thomas, Ruben L, Kees V, Twan K,
VALTO 5
Aanwezig: 11.45 uur
Dames: Hellen, Annemiek, Ilse, Anna, w.a.
Heren: Marco, Hans, Mark, Johan M, w.a.
VALTO 6
Aanwezig: 10.15 uur
Dames: Inge, Ryanne, Lysanne, Mandy B, w.a.,
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent
Vincent
VALTO 7
Aanwezig: 12.45 uur
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Ryanne B, Helma H,
Heren: Jelle, Rinze, Fril, Ruud, V6
VALTO 8
Vertrek: 12.45 uur
Dames: Helma, Marleen S, Rosanne, Fiona, Gerda
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Sjors

Uitslagen 5 december 2015
De Meervogels A1
Nieuwerkerk B1
HKV / Ons Eibernest B2
ONDO C3
Fiks D1

VALTO A1
VALTO B1
VALTO B3
VALTO C3
VALTO D2

17 - 16
21 - 15
2- 5
10 - 2
7- 7

Nabeschouwingen
VALTO A1 won vorige week knap tegen koploper Groen-Geel A2, deze week stond de in te halen wedstrijd
tegen Meervogels A1 op het programma. Ondanks het sterke spel van de A1 bleek Meervogels uit een te
lastige wedstrijd en bleef het geruime tijd spannend wie de punten zou pakken. De A1 moest helaas het
onderspit delven en liet de punten achter in Zoetermeer en verloor met 17-16.
VALTO B1 speelde uit tegen Nieuwerkerk B1. VALTO ging voortvarend van start en halverwege de eerste
helft stond er een 2-7 voorsprong op het scorebord. De laatste 10 minuten voor rust waren te slap en zo was
het ineens 7-8 met de rust. Na rust werd Nieuwerkerk steeds sterker en na 10 minuten stond er voor het
eerst een achterstand op het scorebord en die werd gauw groter. Uiteindelijk werd het 21-15. A.s. zaterdag
speelt de B1 thuis tegen HKV/OE B1.
VALTO B3 speelde uit tegen HKV/OE B2. Ook de B3 startte de wedstrijd goed en stond al gauw 0-4 voor.
De laatste minuten voor rust verslapte de concentratie en kwam HKV/OE terug tot een 2-4 ruststand. In de
tweede helft hadden beide ploegen veel kansen, maar alleen VALTO wist nog 1x te scoren, waarschijnlijk
was iedereen al met zijn hoofd bij Sinterklaas. Einduitslag 2-5. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Excelsior
B3. Een tegenstander waar buiten vrij makkelijk twee keer van gewonnen werd, dus het moet mogelijk zijn
om ook hier de punten mee naar huis te nemen.
e
VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C3. Buiten wist de C3 nog kampioen te worden in de 4 klasse, maar
e
nu in de zaal zitten ze in een sterkere 4 klasse poule. Het probleem is vooral dat de tegenstanders fysiek
een stuk groter en sterker zijn. En dan is het soms lastig korfballen. Ook tegen ONDO had VALTO het weer
lastig. Er werd met 11-2 verloren. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen Dijkvogels C2, een tegenstander
die nipt van ONDO heeft gewonnen, dus ook dit zal weer geen makkelijke wedstrijd worden……
VALTO D2 speelde uit tegen FIKS D1. Zoals eigenlijk elke week had de D2 ook dit keer weer moeite om
(scorend) op gang te komen, vandaar dat er met rust een 3-6 achterstand op het scorebord stond. In de
tweede helft ging het steeds beter lopen en werd de achtervolging ingezet. Er werd hard geknokt en
uiteindelijk leverde dat een gelijkspel op, 7-7. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen KVS D2, een ploeg die
nog geen punten heeft gehaald, dus hier telt alleen een overwinning.
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Nieuws van de Technische Commissie
Een vrij rustig weekend. In de wedstrijdsport moesten alleen VALTO B1 en
VALTO A1 spelen. Zonder punten sloten ze helaas hun wedstrijden af. Matig
weekend dus.

Wijzing training 9 en 10 december
VALTO A1 traint éénmalig op woensdag 9 december in ISW van 19:30 tot 20:30 uur ipv donderdag.
VALTO 4 en 5 trainen die week op donderdag 10 december in Vreeloo om 21.00 uur.

Tweede ronde Zuid-Holland Cup op 10 december
De volgende wedstrijd in de Zuid Holland Cup is tegen Weidevogels en wordt gespeeld op 10 december in
Bleiswijk (20.15 uur, sporthal Rijneveen). Vanzelfsprekend gaan we met veel mensen mee! Ga jij ook mee?

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt. Deze week is A1 op de video gekomen.
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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
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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

Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

________________ Einde TC nieuws ___________________

Trainingsweekend 2016

“In het Sprookjesbos…”
18 t/m 21 maart 2016, Ermelo
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich
vanaf nu officieel opgeven!

Een slaapplaats in het bos kost € 85,- uiteraard zit daar ook tafeltje-dek-je bij en natuurlijk
verschillende onwaarschijnlijke avonturen! Er zijn 60 slaapplekken, dus zorg dat je er op
tijd bij bent.
Inschrijven kan via NLRABO0340448296 t.n.v. CKV VALTO A.C. onder vermelding van
Trainingsweekend 2016 en daarbij of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere
jaren graag eigen vervoer regelen, wie weet kan je met een ander sprookje carpoolen.

Schrijf je in en laat je betoveren!
Schuurfeest
De foto's van het VALTO Schuurfeest zijn geplaatst op de VALTO Facebook!
Wil jij ze bekijken? Ga dan naar:
www.facebook.com/VALTONieuws en klik op foto's en ga dan naar het album ''VALTO Schuurfeest 2015''!
Wil jij op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen binnen en rondom VALTO?
Volg dan nu de Twitter, Instagram en Facebook!
Twitter.com/CKVVALTO, Instagram.com/CKVVALTO, Facebook.com/VALTONieuws
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Eindelijk
Eindelijk een plekje gevonden waar het rustig is en de internetverbinding iets langer in tact blijft dan de
gemiddelde tijd dat je je adem kunt inhouden. Onder het genot van een heerlijke koffie, en later nog iets
anders, toch maar even overgeschakeld naar het uitslagensysteem van de korfbal. Helaas werden bij mijn
favoriete vereniging niet louter positieve resultaten vermeld. De ene week geen wedstrijdverlies bij de
senioren (VALTO 1 werkte niet mee aan een 100% score door het tweede helftsyndroom) en de andere
week een vrijwel triest resultaat bij alle eerste jeugdteams, A1 was hier de positieve uitzondering.
Daarna het lokale nieuws van het thuisfront bekeken via de WOS nieuwssite. Enerzijds constateerde ik dat
er weinig verrassends was te lezen, tot…….Wat is er in De Lier aan de hand? Als je even ergens anders
vertoeft worden er zowel bij CKV VALTO als bij Lyra gesprekken gevoerd met de trainer. En wat lees je dan?
Marc Swikker weg en Corné van Doorn ook weg. Zul je straks ook nog zien dat ze bij de handbal gaan
praten. Alles bij elkaar echter geen reden om sneller terug te keren naar het thuisplekje omdat de trainers
vertrekken in goede harmonie. In elk geval wel een reden om vanaf heden scherp op te letten of er langs de
lijn zo nu en dan zeer onbekende personen te zien zijn. Dat kunnen wel eens potentiele trainers zijn. Voor
beide verenigingen een uitdaging: zoek eens een vrouw als trainer.
Met To gaat het verder prima ondanks het pietenweer in mijn huidige verblijfplaats. Hier geen discussie over
de huidskleur…die is bij menigeen van nature zwart te noemen.
Het kan zijn dat dit mijn laatste bijdrage is. Tenzij….de lezers het anders willen.
Vooralsnog de hartelijke groeten, goede feestdagen, een sportief einde van 2014 en een goede start met
allerlei persoonlijke en gezamenlijke wensen voor 2015.
To Val

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
27 december 2015
VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA
1 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
4 maart 2016
Bowlen met de jeugd
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
2 juli 2016
VALTO EINDDAG

VALTO aGoGo, 27 december

VALTO
Weet jij alles van muziek, niet alleen van nu maar ook van de platen die je ouders vroeger draaiden?
Kom dan op zondag 27 december naar de Villa, om 19:30 beginnen met de enige echte VALTO a GOGO
popquiz. Je kunt je opgeven in teams (maximaal 4 personen), dus trommel familie, vrienden en teamgenoten
op (leeftijd minimaal 16 jaar).
Geef je op door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl
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Telefoon(0174)
(0174)515587
515587
Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 een team van de week
aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 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 1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 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 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1 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.De supporters mogen de eindstand
proberen te raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de taart. 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 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 met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
DATUM
12-12
09-01
16-01
06-02
05-03

Wedstrijd
VALTO1-Excelsior
1
VALTO1-DES 1
VALTO1 –RWA 1
VALTO1-Achilles 1
VALTO1-Roda 1

TEAM vd Week
E6/E7/E8

Speler 1e
Judith

Videocrew
B2

Tijdstip
16.20

Omroep VALTO 1
Thijs+Ruben

E3/E4/E5
E1/E2
D3
D1

Ellen
Frank
Naomi
Bart

B2
B1
B2
B1

16.20
16.20
19.40
16.15

Steven+Manon v.G
Steven+Manon v.G
Thijs+Ruben
Steven+Manon v.G

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk
Fiona Rijsdijk
Janine Stolk

Even voorstellen! Team van de week VALTO E6
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: X
Dames: Jill, Yara, Julia, Sanne en Danique
Wie zijn de trainers/coaches?
Vera en Maaike
Wat kan dit team erg goed?
Goed rond spelen
Wat vindt het team nog moeilijk?
Concentreren en afronden van kansen
Het leukste wat we dit seizoen
meegemaakt hebben is:
Naar de sinterklaasfilm met het team
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1
zaterdag? 21-8
Tegen wie speelt de E6 zaterdag 12-12?
We zijn vrij
Wat zou de E6 willen leren van Judith als zij langs komt op jullie training?
Een goede afronding na een mooie actie
De Bijblijver, 7 december 2015
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E7
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren:
Dames: Jette, Lotte, Naima, Noortje en Tess
Wie zijn de trainers/coaches?
Rianne en Helen
Wat kan dit team erg goed?
Snel overspelen en scoren
Wat vindt het team nog moeilijk?
Doorlopen nemen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt
hebben is:
Dat we eerste staan
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
24-21
Tegen wie speelt de E6 zaterdag 12-12?
Ook tegen excelsior
Wat zou de E7 willen leren van Judith als zij langs komt op jullie training?
Doorlopen met afvang en strafworp

Even voorstellen! Team van de week VALTO E8
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: X
Dames: Joelle, Floor, Demi, Rosann en Dieuwertje
Wie zijn de trainers/coaches?
Romee
Wat kan dit team erg goed?
Ze hebben een hele goede inzet wat in de zaal heeft
geleid tot een aantal goede overwinningen
Wat vindt het team nog moeilijk?
Goede strakke ballen gooien als iemand vrijstaat
wachten soms erg lang waardoor ze niet meer
kunnen schieten.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt
hebben is:
Onze eerste overwinning met 5 doelpunten
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
?
Tegen wie speelt de E8 zaterdag 12-12?
Kios E4
Wat zou de E8 willen leren van Judith als zij langs komt op jullie training?
Goede lange ballen gooien en meteen gooien als iemand naast ze klaar staat, zelf zien als ze vrij staan en
ook dan schieten.
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Wedstrijdverslagen
VALTO B1 – Nieuwerkerk B1
Voorafgaand aan het ‘heerlijk avondje’ speelde VALTO B1 afgelopen zaterdag een wedstrijd in Nieuwerkerk
aan den IJssel. Voor de schoen kon worden gezet, moest VALTO eerst nog aan de bak. Met veel supporters
begon VALTO de wedstrijd in de volgende opstelling; in de aanval begonnen Maaike, Lisette, Max en David
van Dijk en in de verdediging begonnen Vera, Laura, Martijn en Koert Ridder. Laura speelde op de plaats
van de nog geblesseerde Sheila. Maar ook Koert en David uit VALTO D1 begonnen in de basis. Dit had als
reden dat wij Rick tegen een bepaalde speler van Nieuwerkerk wilde laten spelen. Na het eerst fluitsignaal
werd Simon gewisseld voor David en Rick voor Koert.
VALTO bracht dus een leuke verrassing mee in de surprise van Nieuwerkerk, maar al snel bleek dat beide
teams ook een ongewenste verrassing in hun surprise hadden: de scheidsrechter. Wij zullen kort en
duidelijk zijn: er mocht vrij weinig tot niets van deze man en zo strooide scheidsrechterpiet met vrije ballen en
strafworpen. Er kwam zelfs een gele kaart voor een speler van Nieuwerkerk.
In de beginfase van de wedstrijd had VALTO volledig het initiatief in handen. De doelpunten voor de Lierse
ploeg volgde zich snel na elkaar op. Na ongeveer tien à vijftien minuten stond VALTO 1-6 voor! Helaas
kwam daar het besef bij Nieuwerkerk dat zij vooral beter moesten aanvallen. VALTO kreeg minder grip op de
wedstrijd en Nieuwerkerk ging meer scoren. Uiteindelijk gingen de ploegen de rust in met een 7-8
voorsprong voor VALTO.
In het eerst deel van de tweede helft kon VALTO nog meescoren, al werd Nieuwerkerk beter. VALTO raakte
verder in de tweede helft de grip op de wedstrijd nog verder kwijt en Nieuwerkerk ging er qua stand
overheen. De eindstand was uiteindelijk 21-15 in het voordeel van Nieuwerkerk.
We willen Bas, Laura, Inge, David en Koert bedanken voor het spelen en reserve zitten. En natuurlijk ook de
supporters van VALTO! Extra speciale dank gaat uit naar Annemieke Lagerwerf ;)
Volgende week speelt VALTO B1 thuis in de Vreeloo-hal in De Lier. Om half één neemt VALTO het op tegen
HKV / Ons Eibernest B1 uit Den Haag. Komt allen kijken en schreeuw VALTO B1 naar de overwinning!
Groetjes van de B1

Fiks D1- VALTO D2
Zaterdag 5 december stond de wedstrijd nr2 tegen nr 3 op het programma.
Dus voor beide partijen was een winst zeer belangrijk.
In de mooie sporthal ging Fiks voortvarend van start.
Zoals vaker in het seizoen is de eerste helft van VALTO niet het sterkste.
Ook dit was vandaag weer het geval. Fiks kwam al snel op voorsprong.
VALTO deed al snel wat terug en kwam op 1-1.
Echter door een paar dwalingen van de scheidsrechter (strafworpen onterecht) kwam Fiks op een
voorsprong van 4-1.
VALTO kwam wat terug in de wedstrijd maar moest toch gaan rusten met een 6-3 achterstand.
Jolijn, Elise, Thomas en Niels verdediging en Dawid, Daan Marit en Laura in de aanval.
( Ilse stond wissel, Kwam er later in voor Marit).
Tweede helft begon VALTO feller , met een paar mooie korfpogingen kwam VALTO terug tot 6-5.
Fiks kwam er nauwelijks meer in de wedstrijd, VALTO ging echt op jacht naar de overwinning.
Maar doordat de concentratie wat minder werd kwam Fiks op een voor sprong van 7-5.
Gelukkig pakte VALTO het weer op en kwam terug tot 7-7.
Een overwinning zat er niet in. In de laatste seconde gooide Fiks de bal net niet in de korf.
Al met al een gelijkspel was de juiste uitslag.
Gescoord werd er door Dawid-Thomas-Niels-Dawid-Niels-Niels en Thomas.
Groet een Rijdende ouder
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