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Het spelletje
Het kan aan mij liggen, maar het lijkt er op dat er meer ouders/verzorgers, andere familie en vrienden langs
te lijn te zien zijn bij korfbalwedstrijden. Vooral bij thuiswedstrijden en met name bij de jeugd. Een goed
teken, wat vandaag werd bevestigd toen ik op een verjaardag was. Op mijn vraag of er bij het team van zijn
kind ook veel ouders langs de kant stonden, antwoordde hij bevestigend. Eigenlijk altijd wel, vooral bij
thuiswedstrijden, maar ook bij uitwedstrijden is er regelmatig de vraag of er nog extra plaats is in de auto’s.
Het deed me goed dat te horen en ik neem na de vakantie de proef op de som om wat vaker bij
thuiswedstrijden te kijken.
Het kijken naar wedstrijden heeft een aantal grote voordelen, die elkaar ook nog eens versterken. Ten eerste
is het ontzettend leuk om je kind, kleinkind, broer(tje), zus(je), vriend, vriendin of op een andere manier
bekende, te zien spelen. Daarnaast is het voor de speler of speelster ook fijn om bekeken en aangemoedigd
te worden. Je kunt laten zien waarvoor je traint, wat je kunt en waar je met jouw team toe in staat bent. Het
mooie is dat zowel de supporter als de speler/speelster trots kan zijn. En als het even niet lukt zoals de
bedoeling was, dan is de steun vanaf de zijlijn uiteraard welkom, als deze maar positief van toon is.
Naast bovenstaande ga je als supporter (als je zelf geen korfbal speelt) ook de spelregels beter begrijpen.
Het volgen van een wedstrijd wordt dan nog leuker. Door beslissingen van de scheidsrechter wordt je al
wijzer, maar ook door andere ouders die langs de kant staan en uitleg kunnen geven over de regels. Heel
moeilijk zijn die niet, maar zoals altijd verdienen ze wel even toelichting. Niet alleen het volgen van de
wedstrijden gaat dan beter, je kunt er ook meer over meepraten als de sport bijvoorbeeld thuis ter sprake
komt. En als je dan echt enthousiast wordt, kijk je net zo makkelijk een live stream uit de korfballeague of
hoofdklasse mee.
Mocht je nu al wat meer van de spelregels willen weten, dan is er een update van het spelregelboekje van
de korfbalbond verschenen, met illustraties en daarbij eenvoudig de basisregels uitgelegd
(via val.to/spelregels). Daarnaast is er een boekje over gedragsregels, die gelden uiteraard voor iedere sport,
maar goed om het door de ogen van een korfballer te bekijken (via val.to/gedragscode). Een aanrader voor
zowel de jeugd als de volwassenen. Je bent namelijk nooit te jong om te leren of te herhalen!
Veel lees- en kijkplezier!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week

Opstellingen 23 december 2017
VALTO 1: opstelling in overleg
VALTO 8 – vertrek 14.15 uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart en Marco
Dames: Jolanda, Fiona en Rosanne, res: Kitty (A2) en Rianca
(A3)
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Uitslagen
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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

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde uit tegen één van de koplopers Fortis 1. Bij winst zou VALTO kunnen aanhaken in de strijd
om de koppositie. Lang leek dit te gaan lukken, want het vlaggenschip stond het grootste gedeelte van de
wedstrijd aan de goede kant van de score. Via een 10-11 ruststand stond het uiteindelijk met nog 1.40 op de
klok 14-16. Een bizar slot, met drie strafworpen voor Fortis, zorgde ervoor dat VALTO toch met lege handen
naar huis ging: 17-16. Wat een deceptie. VALTO moet zich echter snel herpakken! A.s. dinsdag speelt het
eerste in de achtste finale van de Zuid-Holland cup thuis tegen overgangsklasser KCR. En zaterdag staat
het inhaalduel tegen Juliana 1 (uit) op het programma. Hier zal VALTO de punten binnen moeten halen,
aangezien Juliana met twee punten minder dan VALTO op de laatste plek staat.
VALTO 2 speelde ook uit tegen Fortis, maar dan tegen het tweede team. Het tweede doet het goed in de
zaalcompetitie, waarin ze een klasse hoger uitkomen dan buiten in de veldcompetitie. Fortis 2 wist één punt
meer te halen uit de eerdere vijf wedstrijden en stond daarmee op een tweede plek. Bij een overwinning zou
het tweede Fortis voorbij gaan en aan kunnen haken bij koploper Albatros 2. In een spannende wedstrijd die
op het eind alle kanten op kon, werd het uiteindelijk een gelijkspel, 16-16. Hiermee blijft VALTO 2 op de
e
3 plek, samen met VEO 2, en is er een gaatje geslagen van vijf punten ten opzichten van de onderste drie
teams. Zaterdag 6 januari staat de volgende wedstrijd op het programma: thuis tegen koploper Albatros 2.
Bij winst kan het tweede het gat verkleinen naar één punt achterstand.
VALTO 3 speelde thuis tegen Dijkvogels 2. Tegenstander Dijkvogels wist nog geen punt te halen en het
derde draait bovenin de poule mee, dus op papier zou dit een makkie moeten worden. Echter zorgde een
e
dramatische 1 helft er voor dat de rust bereikt werd met een 5-6 achterstand. De nodige wissels leverden
e
gelukkig een wat ander beeld op in de 2 helft, maar echt goed werd het niet. Gelukkig kon het derde zich
het permitteren tegen deze tegenstander, want het was wel genoeg voor de overwinning: 16-10. Zaterdag 6
januari staat de uitwedstrijd tegen Sperwers 2 op het programma.
VALTO 4 speelde laat op de avond uit tegen Meervogels 5. Na een heel goede pot vorige week tegen ODO
4, was het nu zaak om deze lijn door te zetten tegen een ploeg die met een wedstrijd minder gespeeld één
punt meer had dan VALTO. Met vlagen werd er ook deze week weer goed gespeeld en werd er makkelijk
een voorsprong van 6 doelpunten gepakt. Maar tot twee keer toe liet VALTO de tegenstander toch weer
onnodig dichterbij komen. Gelukkig kwam de overwinning niet in gevaar en werd er met 19-22 gewonnen.
VALTO 4 komt pas 13 januari weer in actie en wel uit tegen koploper VEO 5. Bij winst kan het vierde
aanhaken bij de koppositie.
VALTO 5 speelde thuis tegen Olympia 3. Na vier gewonnen wedstrijden werden er vorige week dure punten
verspild in de uitwedstrijd tegen Erasmus. Tegenstander Olympia wist vijf punten te halen uit de eerste vijf
wedstrijden en had dus drie punten minder dan het vijfde. Dit was in de wedstrijd echter niet terug te zien,
want Olympia was in het veld de betere ploeg met een aantal zuiver schietende spelers. Het vijfde kwam er
niet aan te pas en verloor uiteindelijk met 11-20. Zaterdag 6 januari staat de uitwedstrijd tegen Weidevogels
4 op het programma. Wil het vijfde nog mee blijven doen om het kampioenschap moet hier wel weer
gewonnen worden. Weidevogels heeft één punt meer dan VALTO gehaald en staat op de tweede plek, één
punt achter koploper KCR 5.
VALTO 6 speelde uit tegen Twist 6. Twist wist uit de eerste vijf wedstrijden vijf punten te halen, waar VALTO
na vier wedstrijden pas twee punten had gehaald. Toch was VALTO een stuk sterker en liep het uit naar een
0-8 voorsprong voordat Twist de korf wist te vinden. Met rust stond er al een comfortabele voorsprong op het
scorebord: 2-10. De tweede helft ging het wat gelijker op en zo werd de eindstand van 7-16 bereikt.
Zaterdag 6 januari staat de thuiswedstrijd tegen DES 7 op het programma. Beide ploegen hebben evenveel
punten, maar DES had daar wel een wedstrijd minder voor nodig. Buiten speelden beide ploegen ook tegen
elkaar, toen wist VALTO één keer ruim te winnen en de andere wedstrijd eindigde in een gelijkspel.
VALTO 7 speelde thuis tegen Olympia 5. Olympia had pas één wedstrijd gespeeld en die hadden ze gelijk
gespeeld. Daar tegenover staat dat het zevende bovenin mee draait om de koppositie en uit de eerste vijf
wedstrijden al acht punten wist te halen. Het werd een spannende wedstrijd die gelijk op ging en die
uiteindelijk nipt door VALTO 7 werd gewonnen, 13-12. Het zevende speelt zaterdag 6 januari uit tegen KCR
9, die na vier wedstrijden vier punten heeft.
VALTO 8 speelde uit tegen ’t Capproen 3. De eerste vier wedstrijd wist het achtste te winnen, terwijl de
tegenstander pas vier punten wist te halen. Dit verschil was in het veld echter niet terug te zien, want het
achtste had weinig in te brengen. Het werd een flinke afstraffing: 20-6. Gauw vergeten en de focus weer op
de volgende wedstrijd. VALTO 8 is naast het eerste het enige seniorenteam dat a.s. zaterdag in actie komt.
Er wordt uit gespeeld tegen Nieuwerkerk 9. Zaterdag 9 december werd er thuis tegen dit team gespeeld en
toen wist het achtste nipt te winnen, 8-7.
VALTO A1 speelde uit tegen Fortuna A2. Een wedstrijd in de degradatiezone, waarin de A1 zich helaas
momenteel bevindt. Zowel bij de start van de wedstrijd als bij de start na rust was de A1 niet scherp en wist
Fortuna uit te lopen naar een voorsprong van een paar doelpunten. Het terug knokken in de wedstrijd lukte
wel, maar kostte natuurlijk ook energie en dat kwam VALTO aan het eind van de wedstrijd net te kort.
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Wederom een verliespartij: 16-15. Doordat Albatros A1 gelijk wist te spelen tegen Sporting Delta A1, staat de
A1 nu op de laatste plek met twee punten. Zaterdag 6 januari speelt de A1 thuis tegen Albatros A1 en is het
zaak om te winnen om van die laatste plek af te komen.
VALTO A2 speelde thuis tegen OZC A1. OZC wist uit de eerdere vijf wedstrijden één punt meer te halen dan
VALTO. De A2 begon sterk aan de wedstrijd en wist op een ruime voorsprong te komen. Gaandeweg de
eerste helft wist OZC zich wel wat te herpakken en zo stond het met rust 10-8. De tweede helft ging het
gelijk op en wist VALTO steeds aan de goede kant van de score te blijven met een voorsprong van een paar
doelpunten. Een keurige overwinning: 18-15. Hiermee staat de A2 op een vierde plek, maar op de vijfde plek
staan drie ploegen en die hebben maar één punt minder dan de A2. Zaterdag 6 januari speelt de A2 uit
tegen één van deze drie ploegen: Meervogels A2.
VALTO A3 speelde thuis tegen RWA A2. Beide ploegen wisten nog geen punten te halen uit de eerdere
wedstrijden, dus de vraag was of het VALTO zou lukken om hier verandering in te brengen. Het werd een
gelijk opgaande wedstrijd, waarin de A3 er uiteindelijk twee meer wist te scoren dan de tegenstander. Het
werd een 11-9 overwinning. Zaterdag 6 januari speelt de A2 uit tegen Avanti A4, die haar eerste drie
wedstrijden alle drie wist te winnen.
VALTO B1 speelde thuis tegen IJsselvogels B1. Na vorige week de eerste punten verspild te hebben, was
het zaak om de draad weer op te pakken om nog mee te blijven doen om het kampioenschap. Het wilde
echter niet lukken bij de B1. Teveel kansen werden er gemist en in de verdediging was de B1 ook niet
scherp genoeg. Via een 3-5 ruststand wist de B1 in de tweede helft nog wel twee keer op gelijke hoogte te
komen, maar door slordigheden in het slot van de wedstrijd werd het uiteindelijk toch weer een nederlaag: 911. Hiermee staat de B1 nu op vier punten achterstand van de koploper Maassluis B1. Hier moet de B1 nog
wel twee keer tegen spelen, te beginnen op zaterdag 6 januari, dan staat het uitduel tegen Maassluis op het
programma.
VALTO B2 speelde thuis tegen Maassluis B2. Uit de eerste vier wedstrijden had VALTO vier punten
gehaald, terwijl tegenstander Maassluis de eerste drie wedstrijden alle drie had gewonnen. VALTO speelde
een slordige wedstrijd waarin er veel balverlies werd geleden. Hierdoor lukte het niet echt om het Maassluis
moeilijk te maken. Er werd met 6-10 verloren. A.s. zaterdag staat gelijk de returnwedstrijd op het
programma, want dan speelt de B2 uit tegen Maassluis.
VALTO B3 was vrij. Zij komen zaterdag 6 januari weer in actie, dan speelt de B3 thuis tegen Twist B2.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Korbis. En er werd gewonnen met 1 puntje verschil: 10-9.
Knap gedaan! Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie nu op de derde plaats staan. Aankomende twee
weken zijn jullie vrij.
VALTO E2 verwachtte een moeilijk tegenstander te vinden in KCC E2. Met deze gedachten gingen de
spelers scherp de wedstrijd in en KCC wist niet wat ze meemaakten. Hoewel KCC lange spelers had, had
VALTO veel rebounds en daardoor lange aanvallen. In de rust stond er een mooie 11-3 voorsprong op het
scorebord. Na rust ging het meer gelijk op. Gelukkig speelde VALTO het met z’n vieren prima uit en werd er
met 16-7 gewonnen! Goed gedaan! Aankomende week spelen jullie tegen Dijkvogels. Succes!
VALTO E3 heeft gewonnen met 14-0! Zoals je aan de stand kan zien hebben jullie goed verdedigd en dat
was zeker zo! En lekker veel gescoord met een paar hele mooie doelpunten! Deze overwinning zorgt er voor
dat jullie als koploper de Kerstvakantie in gaan, want aanstaande zaterdag zijn jullie vrij!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag een goede wedstrijd tegen Dijkvogels. Ook jullie hebben heel goed
verdedigd en de nul weten te houden. Daarnaast 7 mooie doelpunten gescoord! Knap gedaan! Aanstaande
zaterdag spelen jullie tegen ONDO. Zet ‘m op!
VALTO F1 moest zaterdag tegen Fortuna. De tegenstander waar we vorige keer enorm van verloren. Jullie
hadden hard getraind en dit zagen we dan ook goed terug. Het naar de bal toestappen ging al veel beter,
waardoor jullie ook aanvallen konden opzetten. Jullie hebben keihard gewerkt en het was een spannende,
leuke wedstrijd. Wel verloren, maar stiekem toch ook een beetje gewonnen omdat jullie het de Fortunezen
wel moeilijk konden maken. Jullie zijn gegroeid de afgelopen tijd! Knap! Volgende week spelen jullie de
laatste wedstrijd van 2017 tegen Dijkvogels. Zet ‘m op!
VALTO F2 had een goede tegenstander: Excelsior. Er werd niet heel fel begonnen en de tegenstander
onderschepten veel ballen waardoor ze vaak konden scoren. Helaas waren ze een maatje te groot voor ons.
Er werd verloren. Aankomende weken zijn jullie vrij.
VALTO F3 speelde tegen WION. Jullie maakte het jezelf moeilijk omdat er vaak niet zo goed werd gegooid
en gevangen. Verdedigend ging goed, iedereen stond bij zijn tegenstander en er werden ook ballen
onderschept. Jullie hebben alle vier een hele wedstrijd gespeeld, super knap! Er werd gewonnen met 9-5.
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen HKC. Succes!
VALTO F4 speelde thuis tegen Avanti. Jullie kwamen al redelijk snel op 3 doelpunten voorsprong en toen
mochten hun een superspeler inzetten. Dat vinden jullie nog wel lastig verdedigen waardoor hun wat
makkelijker konden scoren. Gelukkig bleven jullie zelf ook scoren door goed over te spelen. Jullie wonnen
met 9-5. Goed gedaan! Komende weken zijn jullie vrij!
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Nieuwjaarsreceptie 2018
Het nieuwe jaar is alweer in zicht en dus tijd voor de nieuwjaarsreceptie. Dit keer wederom
op 1 januari om 19.00 uur. Je kunt de beste wensen overbrengen aan je clubgenoten en
ook dit keer weer een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, hoe zat
dat ook al weer en o ja, dat hebben we ook nog gedaan! Het is tijd voor:

HET GROTE CKV VALTO BIJBLIJVER JAAROVERZICHT
Inclusief de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz
Denk jij alles van VALTO in 2017 te weten? Kijk voor de zekerheid de Bijblijvers van het
afgelopen jaar nog maar eens terug en lees je in :-)
Ik reken op je komst!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te
fluiten.

Afgelopen zaterdag
We kregen weer 4 wedstrijden terug of beter gezegd: hier was niet op
ingetekend omdat er te weinig scheidsrechters in die klassen beschikbaar
zijn. Het ging om Valto B1, A2, 5 en 3.

Wedstrijdsport bij Valto
•
•
•

•

Cock nam de wedstrijd van de B1 voor zijn rekening. Ik heb gehoord dat
Valto B1 het niet redde tegen IJsselvogels.
Pierre
Had een bedrijfsfeestje maar wilde gelukkig ervoor nog de A2 fluiten.
Ruben K
Floot liever de B1 of de A2 maar was bereid om Valto 5 te fluiten. Helaas gaf Valto 3 toen problemen en
floot Ruben gewoon Valto 3. Ik heb de wedstrijd gezien tegen Dijkvogels 2 en het ging prima, Ruub.
Petra
Was bereid, als Ruben Valto 3 wilde fluiten om dan Valto 5 te fluiten.

Klasse mannen en jongedame!

En dan de wedstrijden buiten VALTO
•
•

•

Jan floot KVS 2. Hij meldde dat het een rustig wedstrijd was met een duidelijk 24-12 overwinning voor
KVS en dus een dikke nederlaag voor PKC 4.
Rick en Alex gingen naar Sporting Delta. Alex meldt: Degradatiekraker, Nieuwerkerk speelde een
gewonnen wedstrijd, met 6 punten voor in de rust. Ze vergaten door te drukken waardoor Sporting Delta
een punt kon stelen. Rick meldt ook dat het een wedstrijd was om de onderste plek in de Hoofdklasse
die uiteindelijk eindigde waar ze begonnen, gelijk: 23-23.
Verder een degelijke wedstrijd wat betreft Rick en Alex.
Cock heeft behalve onze B1 ook nog VIOS gefloten.

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.
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Komend weekend
Geen aanwijzingen. De ploegen die moeten spelen, gaan dit buiten De Lier doen. De rest maakt zich op
voor de kerstvakantie. Zo ook onze scheidsrechters en gastheren
Misschien Rick en Alex nog maar die horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan
worden.
Succes mannen als er toch nog wat komt!
Gastheercoördinator Peter

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Valto 1 verloor de afgelopen 2 wedstrijden, waarin zij afgelopen week
met 16-17 van Vriendenschaar verloren in de laatste minuut. Dit weekend kon de voltallige selectie afreizen
naar Zeeland, veilig en wel met de bus. In een fysieke wedstrijd werd er helaas met 16-17 verloren en weer
in de laatste minuut. Valto 2 heeft een betere reeks te pakken en won vorige week met 19-13, deze week
zou Fortis een echte krachtmeting zijn. Het ging vrijwel de gehele wedstrijd gelijk op en dat bleek ook in de
uitslag, 16-16 gelijk. Valto A1 verloor van KCC en kwam niet verder dan 16 doelpunten en ook dit weekend
bleef de Lierse junioren machine hangen op de 16 doelpunten, hoe zuur dat de tegenstander er dan 17
scoort. Valto A1 – Fortuna / Delta Logistiek A2 17-16.

Trainingen rondom de kerstvakantie
Het jaarschema op de site geeft het ook aan: eigenlijk zijn we komende week al een weekje vrij! We
begrijpen dat veel trainers alsnog door willen trainen, omdat de kerstvakantie nog niet is begonnen. Overleg
binnen het team of met de Coördinator bij vragen, de hal is beschikbaar om te trainen. Let op: Maandag 1
januari wordt er niet getraind maar vanaf 2 januari staan de trainingen (dus ook in de kerstvakantie) weer op
het programma. Zie voor het gehele jaarschema: ckv-valto.nl/jaarschema-2017-2018/

Scorebord hal 2 – update #2
Helaas nog geen verder nieuws te melden omtrent het scorebord in hal 2. Optisport blijft in overleg met de
leverancier voor een oplossing. Vanuit Valto verwachten en eisen wij een oplossing voor de wedstrijden na
de kerstvakantie.

Vloer hal 2
De afgelopen weken lijkt de vloer in hal 2 vies / glad te zijn en dat kan voor een korfbaltraining of wedstrijd
gevaarlijk worden. Merk je dat dit het geval is? Mail dan naar tc@ckv-valto.nl om dit kenbaar te maken en
geef het bij voorkeur ook aan bij het personeel in de zaal!

Weetje van de week
Leon Simons, die ook bij Valto clincis heeft gegeven, gaat het komende jaar naar Zuid-Afrika om daar het
nationale elftal op te leiden, heerlijke job lijkt mij zo. Over clinics gesproken: de Korfbalstars clinic op 5
januari staat nog steeds open voor inschrijvingen! WIl je wat sneller je helden ontmoeten? Komende
dinsdag, 20:30 Valto 1 – KCR 1, een nieuwe speelronde in de Zuid-Holland Korfbal Cup.

Herhaling berichten
Op tijd beginnen!
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze.
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg
niet te veel uitlopen. Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van
de wedstrijd er voor inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen!

Sleutel van de Villa bij familie Kok
Al jaren ligt de sleutel van de Villa bij de familie Kok, op te halen voor toegang tot de Villa en trainingsvelden
voor trainers, coaches en schoonmakende teams. In de winterperiode zal deze niet beschikbaar zijn! Mocht
je bij de Villa moeten zijn dan kan een sleutel geleend worden van Jan Jaap Elenbaas of van Bart
Versteegen.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
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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

De clinic in De Lier wordt gegeven door Daan Preuninger & Sanne Alsem (beide uitkomend voor
Fortuna/Delta Logistiek 1 en (jeugd)international) en Roos van Groen (uitkomend voor DVO/Accountor).
Inmiddels is de ochtendgroep (E en D's) in De Lier al helemaal vol! Er zijn nog zo'n 25 plaatsen in de
middaggroep (voor de C en B’s).
Alle E's en D's die zich nu nog aanmelden zijn natuurlijk van harte welkom, maar je wordt dan wel ingedeeld
in de middaggroep.

www.korfbalstars.nl

Warme kerstviering op tweede kerstdag
“Kerst is geen Kerst als ik Stille Nacht niet heb gezongen of gehoord”. Zo rond het einde van het jaar
heeft men vaak wat tradities. Ook een grote kerstboom met lichtjes en gezelligheid horen daarbij.
Deze combinatie vind je op tweede kerstdag in de hal van HZ Logistics, op het voormalige
veilingterrein Westerlee te De Lier. Dit jaar met medewerking van muziekvereniging Liora, kinderkoor
Do Re Mi en het koor Con Amore. Een ware kerstbeleving.
Het kerstverhaal, samenzang en saamhorigheid van zo´n 1.500 Westlandse bezoekers. Dat geeft warmte,
tijdens de jaarlijks terugkerende Kerstmeeting. Ook voor niet-kerkgangers een bijzondere en fijne manier om
Kerst te beleven.

Muziek, zang en verhalen
e

Het welkomstwoord bij deze 57 editie wordt gesproken door burgemeester Agnes van Ardenne. Kinderkoor
Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Kinderen steken de kaarsen aan en zeggen een versje op. Muzikaal
wordt de viering ondersteund door muziekvereniging Liora. Het koor Con Amore zal mooie liederen ten
gehore brengen. En verder is er een bijdrage van Ds. Geke de Haan, Arjen Noordam en Anja Vermeulen. Na
75 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een fijn kerstgevoel terug naar huis
en/of familie.

Uitnodiging
Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de Kerstmeeting, in de hal van HZ Logistics, op het
voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de
gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren.

Gevolg
De schrijver van VALTO 5
perst elke week mooie woorden uit zijn lijf.
Hij verhaalt nauwkeurig alle wedstrijdzaken
en weet daarbij de lezer te vermaken.
Maar bij hem zijn wel alle vingers stijf.
To Val
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Wedstrijdverslagen
VALTO keert met een kater terug uit Zeeland.
Sponsor: Martin Stolze B. V.
Bij aanvang van het zaalseizoen heeft VALTO 1 het stempel kampioenskandidaat gekregen van de
tegenstanders in de poule. Met de goede voorbereiding in de Haagse Korfbaldagen was dat misschien niet
onterecht. Ook de goede wedstrijden in de overgangsklasse op het veld waren daar een voedingsbodem
voor en als dan de eerste zaalwedstrijd met groot overmacht wordt gewonnen van RWA lijkt iedereen gelijk
te krijgen. Inmiddels is echter het blessure spook in De Lier aangekomen en krijgt onze verzorger Danny van
Dijk het steeds drukker om de spelers elke week weer binnen de lijnen te houden. Dan is een uitwedstrijd in
Vlissingen niet de makkelijkste om voldoende spelers op locatie te krijgen. Met de nodige creatieve invulling
van vervoer vertrokken VALTO 1 en 2 per bus naar sporthal “de Baskenburg” en werden de junioren na hun
wedstrijd in Delft opgehaald en achter de selectie aangebracht.
Voor VALTO 2 was het vandaag een wedstrijd waar de aansluiting met de top behouden moest worden. De
thuisploeg was vorige week nog met 18-26 een maatje te groot voor CKC Maassluis, dus het kon vandaag
wel eens een spannende wedstrijd worden. VALTO zou in deze wedstrijd de score openen met het doelpunt
van Lisanne. Fortis zou dit echter snel egaliseren en kwam gelijk aan de goede kant van de score. De
ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd, want het lukte niet om het verschil op twee te krijgen. Er werd
in heel de eerste helft om en om gescoord door beide ploegen. Helaas voor VALTO moest Ron na zijn
tweede doelpunt al het veld halverwege de eerste helft verlaten vanwege een liesblessure. In deze weinig
doelpuntrijke wedstrijd stond het toen pas 4-4 en ging VALTO verder met junior Thijs op de plaats van Ron.
Dankzij de doelpunten van Sanne, Thijs en Lisanne wist VALTO met een minimale voorsprong van 6-7 de
rust te bereiken.
Na de mandarijnen verdween deze voorsprong echter sneller dan de sneeuw van afgelopen maandag. Al
snel keek VALTO weer tegen een achterstand aan, maar Ruben wist deze nog te egaliseren. Even later
werd voor het eerst een verschil van twee op het scorebord gezet met een mooie tip in van Fortis. Van 10-8
ging het weer om en om tot 12-10, waarna Lisanne, Nikki en Ruben ons met drie treffers op rij weer langszij
brachten bij 12-12. Met nog een kwartier te gaan besloot Hugo om Rick naast Thijs te zetten en Ruben naar
het andere vak te brengen op de plaats van Floris. Dit veranderde echter niet veel aan het spelbeeld, want
de scores bleven om en om vallen. Fortis zou nog één keer een gaatje van twee weten te maken bij 16-14
toen er nog maar vier minuten op de klok stonden. Ruben en Thijs wisten deze achterstand weer weg te
werken toen de klok intussen was stil gezet. De resterende tijd werden Ron en Maaike nog binnen de lijnen
gebracht in een poging de hele buit nog binnen te hengelen, maar dit mocht helaas niet zo zijn. Met deze
punten deling schieten beide ploegen niet veel op en gaat VALTO 2 met een 3e plaats de feestdagen vieren.
Voor het vlaggenschip van VALTO zijn het wel een beetje de donkere dagen voor Kerst. In de laatste
wedstrijden tegen Tjoba en Vriendenschaar werden punten gemorst, waar we toch een beetje de hand in
eigen boezem moeten steken. Met name de wedstrijd tegen Tjoba waren we bij aanvang niet scherp
genoeg, maar ook tegen Vriendenschaar keken we al snel tegen een 0-3 achterstand aan. Fortis is in het
verleden altijd al een lastige tegenstander gebleken voor VALTO, maar in mei werden zij in de strijd om het
kampioenschap met 13-26 aan de kant gezet. Daar moet wel bij aangetekend worden dat VALTO toen,
gezien de hoeveelheid Liers publiek, voor hun gevoel thuis speelden. Hoe anders was het vandaag met
slecht drie ouderparen van Nikki, Zané en Bart op de tribune. Het moest dus van de spelers zelf komen
vandaag. Frank beleefde de wedstrijd vandaag vanaf de bank vanwege een blessure. Ook de andere spits
Judith was niet fit, maar begon wel aan de wedstrijd. Onder leiding van scheidsrechter van Heijningen werd
aan de wedstrijd begonnen. VALTO begon nu wel scherp aan de wedstrijd door met twee doelpunten van
Laurens na vijf minuten een 0-2 voorsprong te pakken. Het tweede aanval vak kreeg echter veel minder
kansen te nemen, want binnen een minuut was de stand weer gelijk. Laurens wist de voorsprong na
vijfminuten aanvallen weer terug te brengen, maar ook nu was er na de vak wisseling weer heel snel de
aansluitingstreffer. Bart schoot echter al snel hierna de 3-5 binnen, zodat VALTO de voorsprong behield. Er
volgde echter weer een lange periode waarin het eerste aanvalvak de korf niet wist te vinden. De aansluiting
werd gemaakt uit een strafworp en met nog zeven minuten op de klok werd de 5-5 binnen geschoten. Tot de
rust zouden nu de doelpunten wat makkelijker vallen en werd er om en om gescoord tot 8-8 vijf minuten voor
tijd. Met de derde strafworp voor Fortis kwam de thuisploeg weer op voorsprong, maar Laurens, Bart en
Naomi zorgden weer voor een voorsprong van 9-11 met nog twintig seconden op de klok. Deze laatste
seconden was VALTO niet bij de les en wist de thuisploeg nog voor de rust met een snelle doorbraak de
aansluiting weer te maken, zodat er met 10-11 gerust ging worden.
De tweede helft zou VALTO een voorsprong tussen de één en drie doelpunten houden. Judith was als
gezegd niet fit en verliet het veld om plaats te maken voor Maaike. Met de doelpunten van Laurens en Bart
werd de 11-13 tussenstand bereikt en vroeg Fortis de eerste time out aan. Beide ploegen hadden in deze
fase moeite om de korf te vinden, maar in de vijftiende minuut wist Kevin de 11-14 binnen te schieten. Na
weer een doelpunt van Fortis wist Bart het verschil weer te herstellen bij 12-15 en was in de volgende aanval
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de zestiende voor VALTO in de maak. Met nog drie seconde op de schotklok stonden er twee VALTO
spelers klaar om aan te leggen, maar floot scheidsrechter van Heijningen om een Fortis speler de kans te
geven op te staan, wat al raar was. Hierna maakte hij zijn volgende blunder door de klok niet op 25 te laten
zetten, omdat hij tenslotte de wedstrijd had stil gelegd. Deze aanval was dus verloren en dan wordt het in
plaats van 12-16 even later 13-15. De thuisploeg deed er een tandje bij om de aansluiting de forceren.
VALTO wist de voorsprong te behouden door het doelpunt van Laurens die de 14-16 binnen schoot. Met nog
vier minuten op de klok nam Fortis wederom een time out en werd de wedstrijd nog grimmiger. Waar het
spel rond de korf al regelmatig op een flipperkast leek werden nu ook spelers tegen de grond gegooid. Er
stond nog 100 seconden op de klok toen de thuisploeg na zo’n situatie het eerste cadeautje mocht
uitpakken. Een Fortis dame kwam voor een doorbraak en werkte bij deze actie Maaike en Zané tegen de
grond, waarbij zij tegen de paal vielen. In plaats van te fluiten voor doordringen kreeg Fortis een strafworp
mee omdat de paal werd bewogen. Nu bleek wel dat VALTO nog wel wat te leren heeft om een wedstrijd uit
te spelen met schotklok. Het ontbrak echter ook aan een beetje geluk, want meerdere schoten draaiden in
deze hectische fase uit de korf. Aan de andere kant wees de scheidsrechter wederom naar de stip door een
vermeende overtreding van Laurens. Blijkbaar loont het om als dame in de aangeef op de handen van de
verdediger te mikken in plaats van je mede aanvaller te bereiken. Ook dit cadeautje werd door Fortis
uitgepakt, maar had VALTO nog 37 seconden om een aanval op te zetten. Het lukte echter niet om de tijd uit
te spelen. Met nog zeven seconden op de klok ging de bal in de hoek van het veld buiten de lijnen. Waar de
heer van Heijningen de hele wedstrijd heel punctueel de spelhervatting op de juiste plaats liet nemen. Deze
keer bleek dit minder belangrijk blijkbaar, want Fortis nam dood leuk op twee derde van het vak de bal weer
in. Deze werd in één worp naar de paal gegooid, waar Bart met een Fortis dame tegelijk bij de bal waren. Als
verdediger delf je dan altijd het onderspit, waardoor Fortis nu wel terecht op de strafworpstip mocht gaan
staan. In alle commotie was de heer van Heijningen helemaal het overzicht kwijt en liep Bart nog tegen een
gele kaart op, terwijl zijn tegenstander degene was met agressief gedrag. Al met al een wedstrijd die
eigenlijk al in de pocket zat, maar in de laatste seconden door arbitrale dwalingen bij de tegenstander op een
presenteer blaadje in de schoot wordt geworpen. Daarnaast is het ook jammer dat de thuisploeg en hun
aanhang zich na de wedstrijd zo provocerend opstelden. Je zou verwachten dat men bij winst deze met je
team viert in plaats van de tegenstander op te zoeken om deze uit te dagen. De volgende wedstrijd is
dinsdagavond al weer voor de Zuid Holland korfbalcup tegen overgangsklasser KCR uit Ridderkerk. Er zal
dan ook weer een creatieve opstelling binnen de lijnen staan gezien het aantal blessures. Laten we de
Vreeloohal maar weer eens flink volproppen met supporters en laten zien dat het vertrouwen in de ploeg er
wel degelijk is. Ouders van Nikki en Zané geweldig dat jullie de lange reis hebben willen maken en getuige
waren van dit debacle. Helaas maar één puntje en een paar blessures erbij, maar we hopen jullie ook bij de
volgende wedstrijden te verwelkomen.
Volgende week speelt ons vlaggenschip de inhaalwedstrijd tegen Juliana in Oud Gastel. Deze wedstrijd
begint om 16:10 uur in het “Veerhuis” en ik ga er van uit deze de hal bol zal staan van de Lierse aanhang.
Arno van Leeuwen.

VALTO 5 - Olympia 3 Wedstrijd der priemgetallen
Sponsor: Melior
Afgelopen zaterdag mochten wij weer aantreden. Na onze verliesbeurt tegen Erasmus dachten wij klaar te
zijn voor Olympia. Na een goede training op dinsdag, stonden wij vol goede moed en volledig compleet,
klaar om de strijd aan te binden.
Dat Olympia niet wilde meewerken aan onze plannen werd in de eerste minuten wel duidelijk toen zij een
voorspang van 0-2 namen. Via onze hoofdsponsor (Hansu Hansu) knokten wij ons terug tot 2-2. De
wedstrijd die volgde was er een van fysieke aard. Geen duel werd geschuwd en de arbiter van dienst (P.
Dijkstra, nogmaals bedankt voor het fluiten) had haar handen vol aan het duel.
Wij hadden ons vizier niet op scherp staan en moesten lange aanvallen spelen om tot een goede kans te
komen. Jammer genoeg wilde dit niet vlotten en nam Olympia de voorsprong. Deze konden zij vasthouden
tot de rust, waarbij de stand 5-7 (twee priemgetallen) was. Ja u leest het goed, de bal wilde er niet in
vandaag bij ons. 5 goals is natuurlijk veel te weinig, maar wat willen we met elke bal die wegspringt van de
korf en in Olympia-handen belandt?
Onze coach probeerde via enkele omzettingen onze winst nog binnen te halen. Helaas mocht dit niet baten
en zodoende kwamen de eerste witte zakdoekjes tevoorschijn voor coach D. die zijn tweede verlies op rij
boekte. De einduitslag? 11-19. Dat heeft dan toch weer wat: twee priemgetallen in de rust- en in de
eindstand. Schrijver dezes had er drie door de korf gegooid, ook een priemgetal en de klok werd stilgezet op
0:59, wederom een priemgetal. 11-19 dus. Tenminste, dat dachten we. Helaas wilde Oympia niet mee
werken en wist nog 1 goaltje te maken. Waardoor de uitslag nog dramatischer werd voor onze kant: 11-20.
Het heeft er gewoon niet ingezeten zaterdag. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Weidevogels. Net als alle
vorige wedstrijden een lastige pot. Helaas kan uw verslaggever hier niet bij zijn wegens verplichtingen in
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Malaga. Ik hoop dat de pen wordt opgepakt en wij allen bijgepraat worden over die wedstrijd! Ik verwacht
niets minder dan winst!
Namens mijn team mag ik u hele fijne feestdagen en een prettig uiteinde van dit jaar toewensen! We zullen
elkaar weer spreken na Weidevogels :-).
Met vriendelijke groet,
De Malaga-ganger

Valto B1- IJsselvogels B1
Deze week speelde de B1 thuis tegen IJsselvogels uit Moordrecht. Op papier een wedstrijd die met genoeg
goede inzet gemakkelijk gewonnen kon worden. Helaas bleek de realiteit anders. In het begin waren we erg
aan elkaar gewaagd, en bouwde IJsselvogels zelfs een voorsprong uit. Met een nipte achterstand in de rust
gingen we aan de slag om dit terug te werken. Dit lukte ons, en we kwamen tot 9-9 met nog ongeveer 2
minuten te spelen. Helaas scoorde IJsselvogels een goal, en omdat wij geen goal konden maken, bezweek
de verdediging onder de druk, en gaven we een onnodige strafworp weg. Hierdoor was de einduitslag 9-11
in het voordeel van IJsselvogels. Het blijkt dat we nog erg aan elkaar gewaagd waren, maar dat de pot deze
keer helaas net in het voordeel van IJsselvogels is gevallen. Laten we hopen dat we in de uitwedstrijd dit om
kunnen draaien! Onze volgende wedstrijd is 6 januari pas, dan moeten we om 12 uur uit tegen koploper
Maassluis. Nu gaan we eerst vakantie vieren!
Groetjes, Luca Hagemans

Valto B2 tegen Maasluis
Na 5 minuten stonden we 2-0 achter, toen maakte Ivar het 1 doelpunt 2-1. Na 10 minuten maakte Jordy het
2-2. Na 14 minuten maakte Emma het 2-3. Toen kwam de tegenstander terug en maakte het 3-3 daar lieten
ze het niet bij en maakte het snel 4-3 en een paar minuten later 5-3. In de rust kregen we even een pep talk
van onze coach Mark en Nikki. We gingen weer verder met de wedstrijd maar de tegenstander maakte na 8
minuten nog een doelpunt 3-6, en 1 minuut later nog een 3-7. Maar wij lieten het hier niet bij en kwamen
terug. Na 17 minuten scoorde Kim 4-7, en na 20 minuten scoorde Floris en stond het 5-7. De tegenstander
scoorde er weer een 5-8. Tessa werd gewissled voor Annelie. We probeerde de verdediging dicht te houden
maar de tegenstander scoorde weer 5-9. Toen kwam Martijn erin en scoorde 6-9. En in de laatste
seconden scoorde de tegenstander 6-10. Volgende week spelen we weer tegen Maasluis en dan gaan we
ze wel inmaken.

Valto C4
C4 speelde thuis tegen Olympia (S) C3 uit Spijkenisse.
De wedstrijd begon iets later wegens een ontbrekende scheidsrechter, maar gelukkig wilde Joost de
honneurs wel waarnemen. Joost bedankt!
C4 begon met tien man aan de wedstrijd, o.a. met Alicia uit c3 en later werden Tim Krapels en Milan, uit de
D, nog ingezet.
Gedurende de wedstrijd werd er redelijk doorgewisseld, zo had Nova helaas weer last van haar knie, terwijl
ze net herstellende was van een blessure.
De ruststand was 1-3. Valto had wel veel balbezit maar wist niet voldoende vrije spelers of schotkansen te
creëren.
Na rust ging het gelijk op, maar Olympia was wel feller en daardoor veroverden ze wat vaker de bal.
Roald schoot nog wel vaak op de korf, maar miste net dat beetje geluk om te scoren.
Tim van Dijk kreeg vlak voor tijd nog een strafworp: de bal maakte een rondje korf…. en rolde er weer uit!
Wat een pech.
De eindstand was 5-7, doelpunten waren van Estelle (2x), Levi, Tim Krapels en Milan.
Zo zat de c4 er ook deze wedstrijd dichtbij en waren ze gelijkwaardig aan hun tegenstander, maar misten ze
net dat laatste beetje om te winnen.

Valto D1
IJselvogels D1-Valto D1.
Aan het begin van de wedstrijd was het heel spannend.
Uiteindelijk stonden we met 0-1 voor.
Helaas was het al snel 1-1.
Wij scoorden daarna de 1-2.
Al snel werd het
2-2,
3-2,
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3-3,
4-3
en 4-4.
Toen scoorden wij weer en werd 4-5.
Al snel werd het weer gelijk 5-5 dus.
Het was een hele spannende wedstrijd.
Het werd toen weer 5-6 ,eindelijk stonden wij weer voor.
Maar niet voor lang, het werd
6-6,
7-6,
7-7,
8-7
en 8-8.
Heel spannend de laatste kwart was in gegaan.
Het werd 9-8 en we scoorden maar niet.
De laatste kans, Sven maakte een doorloop en die zat maar de scheids vond het snijden.
Dus verloren we met 9-8.
Toch jammer dat de bus van Valto 1 Moordrecht niet kon vinden….
Groetjes Mieke

Valto D3 – Odo D3
In de eerste helft begonnen Jorn, Lucas, Dieuwertje en Danique in het aanvalvak. Ze gingen goed van start.
Jorn scoorde en het stond 1-0. Ze liepen goed vrij, hadden veel de bal en probeerden een paar keer te
scoren, maar werden steeds volop verdedigd. Lucas kreeg 2 kansen, maar schoot naast.
In de verdediging speelden Michel, Rosan, Tess en Mieke. Dat deden ze prima ! Odo kreeg 3x een kans,
maar miste ze alle 3 !
Nadat de scheids aangaf om van vak te wisselen, werd er al heel snel gescoord door Maartje; 2-0
Het was echt al een leuke spannende wedstrijd om naar te kijken. De bal ging goed rond en veel van het
ene vak naar het andere. Toen scoorde Odo ; 2-1 . Odo werd steeds feller.
Valto D3 wilde vandaag toch echt een keer winnen !!! Maartje miste, Michel miste…… Tijd voor rust.
In de 2e helft startten Daan, Sanne , Danique en Lucas in de aanval. Het was super spannend aan het
worden , want Odo voerde de druk op. Na een paar gemiste aanvallen , lukte het Danique om te scoren 3-1 .
Wat was zij blij(en de rest ook !!).
Maar zoals ik al schreef, Odo werd fel en nog wat feller. Ze gaven zich niet gewonnen. Dat vond Valto D3
echt wel moeilijk.
De bal bleef heel lang in het aanvalvak van Odo. Ze konden echter niet zo goed raak schieten, wat een
geluk. Na een gemist schot, een strafschop naast, ging hun 2e strafschop er wel in :3-2 Ons aanvalvak kon
de bal niet in bezit houden. De bal werd steeds onderschept. En we hadden nog maar een paar minuten
speeltijd…..! Het zat er aan te komen. Het werd dus 3-3. De support van Odo ging uit zijn dak. Bij Valto wat
minder.
Groeten,Willemieke en Michel

Valto D5
Het was best vroeg en koud bij vertrek vanuit De Lier. Onze tegenstander was Twist D2 uit Vlaardingen. De
nummer 1 tegen de nummer 2 uit de poule.
Bij aankomst kregen we nog even een hagelbui op ons hoofd.
In de eerste helft kwam we al snel achter te staan, door wat verdedigingsfoutjes en onnodig bal verlies. Er
werd wel goed overgegooid. Iris wist te scoren.
De ruststand was 3-1.
In de rust gaf Bart nog wat aanwijzingen.
Twist bleef sterk en scoorde nog een aantal keer. Voor ons waren er ook kansen, maar de bal wilde er niet
in..
De laatste tien minuten werd er mooi rond gespeeld in het aanvallende vak, waardoor Igor en Iris nog
konden scoren.
Eindstand 7-3.
Elise Koole
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Valto E2
Om 11:00 begon de wedstijd tegen KCC/SO, de E2 had ondersteuning van Toon en Frenk. Het was al direct
duidelijk dat het een snelle wedstrijd zou worden. De wedstrijd start met de spelers Anouk, Deon, Toon en
Mike. Van beide teams zijn er vele pogingen maar ze willen er niet in. Het eerste punt wordt gemaakt door
Toon en het tweede punt volgt snel, ook gemaakt door Toon. Het volgende punt wordt gemaakt door Deon
stand 3-0. Dan wordt er door KCC gescoord, we moeten scherp blijven. Door een blessure komt Frenk in het
veld voor Deon. Toon en Anouk scoren en vervolgens zijn er twee punten van KCC. De eerste rust gaan we
in met een stand van 5-3. Na de rust spelen Anne, Toon, Frenk en Mike. Het 6de en 7de punt worden
gemaakt door Toon en na vier pogingen en samenspel met Frenk scoort Toon ook de 8-3. De grote rust
gaan we in met een voorsprong van 11-3. De 3de helft gaan we in met het eigen team, Toon en Frenk
moeten gaan voorbereiden voor hun eigen wedstrijd van de E1. De E2 kan nu laten zien dat ze ook zelf KCC
kunnen hebben. Het team blijft sterk met een goed samenspel. Er wordt gescoord door Anouk, Deon en
weer Anouk. Dan volgt er een tegenpunt en staat het 14-4. Ondanks de voorsprong is het toch een
spannende wedstrijd. Anouk scoort van grote afstand de 15-4. Na twee tegen punten en nog een punt door
Anouk en het is rust. Anne krijgt een strafworp en die gaat er helaas niet in. Het samenspel blijft uitmuntend,
maar helaas scoren wil niet lukken. 1 minuut voor het einde is er nog een tegendoelpunt en wordt de
wedstrijd geëindigd met een overwinning door Valto E2 met een score van 16-7.
Op naar de wedstrijd bij Dijkvogels.
Mike Zwinkels

Valto F1 - Fortuna F1
Vandaag mochten onze kanjers aantreden tegen Fortuna.
Ze wisten nog precies hoe de vorige keer de wedstrijd tegen Fortuna
was verlopen.
Toen Dieke d’r nichtje Sara enthousiast belde om te vertellen dat ze met de F1 mee mocht spelen, werd er
gelijk wel even verteld dat ze de vorige keer tegen Fortuna 27-6 hadden verloren. Het had indruk gemaakt.
De kids waren er klaar voor en gingen er weer tegenaan!!! en onze bas maakte de openingstreffer, yes 1-0
voor!! Helaas werd het daarna 1-4 ondanks dat we best wat kansen hebben gehad.
Onze super speler van vandaag Sara mocht erin. Zij was erbij omdat onze Sara afwezig was. Van 2-4 liep
Fortuna uit naar 10-13. Zo leuk om te zien dat ze bleven knokken en echt wel kansen kregen die er helaas
niet in vielen. Uiteindelijk is het 10-17 geworden en het leuke is we kunnen gewoon zeggen datwe met 1-0
hebben voorgestaan en de strafworpen hebben gewonnen!!!
Sara en Elise bedankt voor het invallen.
Volgende week weer nieuwe ronde en nieuwe kansen om weer punten te pakken.
Groetjes Dieke en Dita

Valto F2 - Excelsior
We gingen er vandaag weer vol goede moed tegenaan en stonden binnen een paar minuten met 1-0 voor,
maar Excelsior keerde snel het tij en met de rust stond het 1-13.
Excelsior gaf weinig ruimte weg en bleek echt een maatje te groot voor ons. In de tweede helft wist Jet nog
wel een keer te scoren waardoor de eindstand 2-24 was.
Voor nu zijn we 2 weken vrij en daarna gaan we er weer tegenaan! Fijne feestdagen en op naar een mooi en
sportief nieuwjaar!
Groetjes Jet en Anne Marie

Valto F3
Vandaag een wedstrijd tegen Wion. We begonnen de wedstrijd met zijn 4-en door een zieke. Het was een
fanatieke tegenstander die goed en fel speelde. Ze waren er goed in het onderscheppen van de bal. De
eerste 10 minuten was er dan ook pas 1 punt gescoord door Valto.
Het was voor beide teams even zoeken naar de beste tacktiek en werd wat gescoord bij beide teams.
Uiteindelijk stond het op de helft 3-2 voor Valto.
Na een goeie motivatie speech van Coach Lisanne gingen ze ervoor! Ze werden ook wat feller met de bal
afpakken. Al snel konden ze er nog 2 ingooien.
De laatste 10 minuten zijn ze wat vermoeid doordat ze geen gebruik konden maken van een wissel en de
tegenspeler hun superspeler in kon zetten maar bleven hun best doen.
Uiteindelijk werd het 9-5 voor Valto. Goed gedaan! Volgende week spelen we uit tegen HKC. Het zal een
lastige wedstrijd worden maar we gaan ervoor!
Groetjes Marjan (moeder Stacey)
De Bijblijver, 18 december 2017
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Vrijdag 29 december in Villa Valto
Aanvang: 20:00 uur, Villa is vanaf 19:30 uur open.
Opgave per team via activiteiten@ckv-valto.nl
Per team max 4 personen/ min. 16 jaar en VOL = VOL
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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

GLOW IN THE DARK
TRAININGSWEEKEND
In het weekend van 16 t/m 19 maart gaan
we weer op trainingsweekend
met de A-junioren en de senioren.
Kamphuis de Ginkel in Leersum is inmiddels al
geboekt, dus geef je snel op !

Opgeven doe je door een ticket te kopen in
de VALTO-webshop voor €85,00.
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel/
Geef je op voor 1 februari.
Na 1 februari is opgeven niet meer mogelijk !!
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