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
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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!

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

7

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

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Zijtwende 41
De Lier

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
5FMFGPPO  t.PCJFM
'BY  t&NBJMJOGP!UFEFBENOM
*OUFSOFUXXXUFEFBENOM

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

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

www.drukkerijriezebos.nl
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De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv-valto.nl

41e jaargang nr. 14

25 november 2013
Uitslagen 23 november
Vlaardingen / Ridderhof 1 - VALTO 1

12 - 23

Vlaardingen / Ridderhof 2 - VALTO 2

9 - 16

VALTO 4

- Zkc '31 3

15 - 19

VALTO 3

- Albatros 4

9- 9

VALTO 5

- ODO 6

7- 7

VALTO 6

- Tempo 9

7 - 15

DES 8

- VALTO 7

5- 5

GKV A1

- VALTO A1

9 - 12

VALTO A2

- KOAG A2

8 - 19

VALTO A3

- KVS / Maritiem A3

6 - 10

Oranje Wit B2

- VALTO B1

8- 3

Excelsior B2

- VALTO B2

13 - 2

VALTO B3

- VEO B3

9- 8

Trekvogels C1

- VALTO C1

9- 6

VALTO C2

- DES C2

5- 5

VALTO C3

- KVS / Maritiem C4

ODO D1

- VALTO D1

4 - 13

De Meervogels D3

- VALTO D2

5- 5

TOP / Justlease.nl D4

- VALTO D3

10 - 3

VALTO E1

- TOP / Justlease.nl E1

2- 4

VALTO E3

- Avanti E4

1- 1

VALTO E4

- ONDO E4

1- 1

ODO F1

- VALTO F1

0- 9

HKV / Ons Eibernest F2

- VALTO F3

5- 6

10 - 2

Nabeschouwingen wedstrijden

1
De bijblijver, 25 november 2013

Afgelopen zaterdag weer een vol programma: 24 wedstrijden! Geen al te best resultaat voor VALTO:
er werd maar 8 keer gewonnen en opvallend vaak werd er gelijk gespeeld: 7 keer, en dus 9 keer
verloren.
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Senioren
VALTO 1 speelde uit tegen Vlaardingen, dat nog nul punten heeft en dus onderaan staat. De
wedstrijd kwam bij de Lierenaren wat moeizaam op gang, ondanks het grote niveauverschil kon
Vlaardingen daardoor lang bijblijven. Uiteindelijk kwam het vlaggenschip op gang en werd het toch
een ruime overwinning, 12-23. Door het verlies van Merwede en Korbatjo is VALTO nu de enige ploeg
met drie gewonnen wedstrijden. Hierbij moet wel aangemerkt worden, dat VALTO tegen de onderste
drie ploegen heeft gespeeld. Aanstaande zaterdag wacht thuis een sterkere tegenstander: Maassluis.
VALTO 2 speelde ook uit tegen Vlaardingen en kwam redelijk goed uit de startblokken. Er werd al
snel een voorsprong gepakt, die niet meer uit handen werd gegeven. Einduitslag 9-16. VALTO 2 staat
nu ook bovenaan met drie andere ploegen, die allen vier punten hebben.
VALTO 3 speelde thuis tegen Albatros 4. Een gelijk opgaande wedstrijd met weinig doelpunten, die
eindigde in een 9-9 gelijke stand. Daarmee verloor het derde voor het eerst een wedstrijdpunt.
VALTO 4 speelde thuis tegen ZKC 3. Lange tijd ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Na rust kwam ZKC
echter sterk uit de kleedkamer en sloeg een gat van een paar doelpunten wat VALTO niet meer goed
wist te maken. Een positief punt was dat het vierde weer eens lekker tot scoren wist te komen.
Einduitslag 15-19. Volgende week speelt het vierde tegen KVS 4 dat nog maar 1 punt heeft.
Misschien dat het vierde dan haar eerste punten kan pakken?
VALTO 5 speelde thuis tegen ODO 6. Beide ploegen hadden nog geen punt gehaald en waren aan
elkaar gewaagd. Een wedstrijd met weinig doelpunten, die eindigde in een gelijkspel: 7-7.
VALTO 6 speelde uit tegen koploper Tempo 9. Het zesde kwam er niet echt aan te pas. Tempo was
een stuk sterker en er werd met 7-15 verloren. Het zesde heeft nog nul punten en moet daar volgende
week tegen DES verandering in kunnen brengen, want DES heeft ook nog geen punt weten te
behalen.
VALTO 7 speelde uit tegen DES 8. Niet echt een florissante wedstrijd: na een ruststand van maar
liefst 4-2, werd er uiteindelijk nog een gelijkspel uitgesleept, 5-5.

A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen GKV A1. Dit keer niet zo’n overtuigende overwinning, maar wel een heel
belangrijke. Er werd met 9-12 gewonnen.
VALTO A2 speelde thuis tegen KOAG A2. De A2 heeft het moeilijk in de poule en ook dit keer kreeg
de ploeg weer flink klop: eindstand 8-19. Volgende week misschien een wat meer gelijkwaardigere
tegenstander, dan speelt de A2 tegen VEO A2, dat nog maar één punt wist te behalen.
VALTO A3 speelde thuis tegen KVS A3 en zo aan het begin van de competitie streden zij om de
koppositie. Helaas voor onze A3 was het KVS die aan het langste eind trok en met de punten op zak
naar huis ging. Er werd met 6-10 verloren.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Oranje Wit B2. Wederom had de B1 moeite met het scoren en door
domme fouten in de verdediging wist de tegenstander wel tot scoren te komen. Hierdoor kwam er
uiteindelijk een wat geflatteerde uitslag op het scorebord te staan: 8-3.
VALTO B2 speelde uit tegen Excelsior B2 en had het moeilijk tegen een aantal lange heren. Er werd
met maar liefst 13-2 verloren.
VALTO B3 speelde thuis tegen VEO B3. Een spannende wedstrijd waarin de B3 aan het langste eind
trok en met een nipte overwinning de wedstrijd besliste: 9-8.

C-jeugd
VALTO C1 speelde uit tegen Trekvogels C1. De C1 kan haar draai in de zaal nog niet zo vinden. Ook
dit keer lukte het niet zo en werd er met 9-6 verloren. Aanstaande zaterdag komt koploper Fortuna
naar De Lier en zal de C1 aan de bak moeten om een goed resultaat te behalen.
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C2. De C2 was de sterkere ploeg, maar kwam toch op
achterstand. Uiteindelijk werd er toch nog een gelijkspel uitgesleept, 5-5.
VALTO C3 speelde thuis tegen KVS C4. De C3 doet het goed, want ook dit keer werd er weer ruim
gewonnen: 10-2. De C3 staat na drie wedstrijden alleen bovenaan met 6 punten.
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D-jeugd
VALTO D1 speelde uit tegen ODO D1. VALTO was duidelijk de betere ploeg, maar in de eerste helft
kwam dit nog niet zo tot uiting in de stand, omdat er aan VALTO zijde veel kansen werden gemist.
De tweede helft werden de kansen beter afgemaakt en zo ontstond er toch nog een ruime
overwinning: 4-13.
VALTO D2 speelde al vroeg uit tegen Meervogels D3. Een gelijk opgaande wedstrijd, die geen
winnaar kende: 5-5.
VALTO D3 speelde uit tegen koploper TOP D4. Helaas was de tegenstander een maatje te groot en
werd er met 10-3 verloren.

E-jeugd
VALTO E1 speelde thuis tegen TOP E1. VALTO kwam goed uit de startblokken en kwam op een 2-0
voorsprong. TOP kwam steeds beter in de wedstrijd en was eigenlijk sterker dan VALTO, maar wist dit
nog niet om te zetten in doelpunten. Uiteindelijk lukte het toch en werd er met 2-4 verloren.
VALTO E2 was vrij.
VALTO E3 speelde thuis tegen Avanti E4. Na twee keer flink verloren te hebben, ging deze wedstrijd
gelukkig gelijk op. Helaas geen winst, maar wel een punt, want er werd met 1-1 gelijkgespeeld.
VALTO E4 speelde thuis tegen ONDO E4. De eerste overwinning van dit ‘nieuwe’ team twee weken
geleden smaakte natuurlijk naar meer. Dit keer zat er niet meer in dan een gelijkspel, het werd 1-1.

F-jeugd
VALTO F1 speelde uit tegen ODO F1 en dat werd wederom een ruime overwinning voor de F1: 0-9.
De F1 staat na drie wedstrijden nu samen met Excelsior F1 bovenaan met 6 punten. En datzelfde
Excelsior is aanstaande zaterdag thuis de tegenstander van de F1, dus dat kan wel eens een
spannende wedstrijd worden.
VALTO F2 was vrij.
VALTO F3 speelde uit tegen HKV F2. Over en weer werden er flink wat doelpunten gemaakt en het
was VALTO die uiteindelijk een nipte overwinning behaalde: 5-6.

Balsponsors gezocht voor de wedstrijden van het 1e

e

We zijn voor dit zaalseizoen weer op zoek naar balsponsors voor de thuiswedstrijden van het 1 .
De balsponsor zal vermeld worden op het programma boekje en wordt bij de teampresentatie
omgeroepen. Niet te vergeten is natuurlijk de ‘eeuwige roem’ als de wedstrijd, waarvan je balsponsor
bent, gewonnen wordt! De kosten bedragen € 50,=.
Geef je bij mij op het onderstaande emailadres: jbridder@caiw.nl
Sportieve groet, Hans Ridder

LET OP: INLEVEREN WEDSTRIJDFORMULIEREN
Ingevulde wedstrijdformulieren kunnen in de sporthal achtergelaten worden in de box met Bijblijvers
die op de balie staat. Is de sporthal al dicht, zorg dan dat het formulier uiterlijk zondag bij mij terecht
komt, adres: Fuut 27.
Groetjes Petra Dijkstra
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Zaterdag 30 november 2013
11612

2F

VALTO 1 - Maassluis 1

17:15

Vreeloo-hal

Hal 1

14487

R2I

VALTO 2 - Maassluis 2

15:55

Vreeloo-hal

Hal 1

14442

R3N

Excelsior (D) 4 - VALTO 3

17:30

De Buitenhof Delft

Veld 1

16225

R3K

KVS/Maritiem 4 - VALTO 4

19:45

Blinkerd Scheveningen

Veld 1

4879

R5F

VALTO 5 - VEO 5

16:50

Vreeloo-hal

Hal 2

5125

R6E

DES (D) 7 - VALTO 6

21:45

De Hoornbloem

Veld 1

5167

R7F

VALTO 7 - Dijkvogels 4

15:35

Vreeloo-hal

Hal 2

18452

A1F

VALTO A1 - Excelsior (D) A1

14:40

Vreeloo-hal

Hal 1

18696

A2K

VALTO A2 - VEO A2

13:25

Vreeloo-hal

Hal 1

6879

A4C

DES (D) A3 - VALTO A3

17:00

De Hoornbloem

Veld 1

19860

B1G

VALTO B1 - Fortis B1

12:20

Vreeloo-hal

Hal 1

5368

B3B

VALTO B2 - DES (D) B2

14:30

Vreeloo-hal

Hal 2

5782

B5D

DES (D) B3 - VALTO B3

15:00

De Hoornbloem

Veld 1

21444

C1F

VALTO C1 - Fortuna/MHIR C1

13:25

Vreeloo-hal

Hal 2

6606

C4G

KVS/Maritiem C5 - VALTO C2

12:00

Blinkerd Scheveningen

Veld 1

7485

C5F

ONDO (G) C5 - VALTO C3

14:55

De Hoekstee

Veld 1

8123

D1C

Crescendo D1 - VALTO D1

15:15

Drie Oktoberhal Leiden

veld 1

8870

D2G

VALTO D2 - Weidevogels D2

12:20

Vreeloo-hal

Hal 2

Sharon

9183

D3G

VALTO D3 - ONDO (G) D4

11:15

Vreeloo-hal

Hal 2

Thomas

9462

E8-1B De Meervogels E1 - VALTO E1

09:00

De Veur Zoetermeer

Veld 1

9708

E8-3F Ready E1 - VALTO E3

12:00

Transvaal Den Haag

Veld 1

9876

E8-3G ONDO (G) E2 - VALTO E2

09:00

De Hoekstee

Veld 1

9875

E8-3H Phoenix E2 - VALTO E4

10:00

Oosterpoort Zoetermeer

veld 1

10495

F2F

VALTO F1 - Excelsior (D) F1

11:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Steven

10854

F3F

VALTO F2 - Excelsior (D) F2

10:00

Vreeloo-hal

Hal 1

Martin vd E

10853

F3G

VALTO F3 - Die Haghe F3

11:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Esther

Zaalwacht
Hal 1

Hal 2

09:50-12:00

Martijn Kuijvenhoven

11:05-13:20

Lisa de Rijcke

12:00-14:15

Lotte van Geest

13:20-15:45

Matthieu den Hoedt

14:15-16:30

Helma Hagemans / res V7

15:45-18:00

Mariska Moerman / res V5

16:30-18:30

Frank Poot
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Ruben K
Arnold P

Jeroen

Opstellingen zaterdag 30 november
VALTO 1
Aanwezig : 15.00h
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon
Heren : Niels K, Frank de R, Luuk, Rob

Res : VALTO 2
Res : VALTO 2

VALTO 2
Aanwezig : 15.00h
Dames : Mirjam, Nia, Daniëla, Antoinette, Manon
Heren : Ron, Lennart, Pieter, Kevin

Res : VALTO 1
Res : VALTO 1

VALTO 3
Vertrek : 16.15h
Dames : Leonie, Ilse, Kim, Denise, Melanie?
Heren : Jeroen, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C

Res : ???

VALTO 4
Vertrek : 18.20h
Dames : Hellen, Esther, Anna, Mariska van G
Heren : Hans?, Arnold P, Marco?, Mark, Martin, Michiel, Bart Jan

Res : Leonie

VALTO 5
Aanwezig : 16.00h
Dames : Mariska, Rianne, Mandy, ???
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Laurens van E, Daniël V, Bart V

Res : ???

VALTO 6
Vertrek : 20.45h
Dames : Petra de J, Gerda, Jeanette, Ria, Nathalie
Heren : Frank P, Niels v B, Gert Jan, Jelle, Ruud, Rinze
VALTO 7
Aanwezig : 14.45h
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja
Heren : Peter, Arie, Michiel, Rico

Res : Frank P

Leden van VALTO
Na afloop van iedere thuiswedstrijd van VALTO 1 en 2 dit zaalseizoen, zal de Villa VALTO geopend
zijn. Dit is vaak rond etenstijd, en daarom is er aanstaande zaterdag de mogelijkheid voor iedereen
om in de Villa te blijven eten. Opgeven moet voor vrijdag via 3011etenindevilla@gmail.com. Naar
aanleiding van het aantal aanmeldingen zal er besloten worden of er een chinees buffet komt of dat er
chinees gehaald wordt. Kosten bedragen €10,00pp. Het buffet zal om 19.30 uur aanvangen.
Groeten, Teun Voskamp

Nieuws van de Technische Commissie
De selectie ging op bezoek bij Vlaardingen 1 en 2 en pakte daar met twee
prima wedstrijden de volle vier punten. Aankomende zaterdag speelt de
selectie thuis tegen Maassluis en is het zaak om deze goede trend voort te
zetten.

Spelerskaarten en wedstijdformulieren
Aanvoerders en coaches: graag de wedstrijdformulieren en de spelerskaarten van invallers
achterlaten in sporthal (in de plastic doos op de receptie).
6
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Achterlaten sporthal
Aan alle spelers en publiek: laat de sporthal alsjeblieft netjes achter. Als iedereen zijn eigen troep
opruimt is er niks aan de hand. De teams die het laatste spelen lopen een extra rondje en ruimen de
laatste restjes op!

Toptrainers
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie
je de senioren van VALTO af en toe trainen willen geven.
Toptrainers VALTO 3/4 :
Datum
1e dinsdag van de maand
e

2 dinsdag van de maand
e

3 dinsdag van de maand
e

4 dinsdag van de maand
e

5 dinsdag van de maand

Dag

Tijd

Toptrainer

Dinsdag

20:00

Marco Swikker

Dinsdag

20:00

Mark van Geest

Dinsdag

20:00

Johan van der Meer

Dinsdag

20:00

Rob van der Stelt

Dinsdag

20:00

Bart van Muyen

Toptrainers VALTO 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!):
Datum
Dag
Tijd
Toptrainer
26 november

Dinsdag

22:00

Michiel Cornelisse

3 december

Dinsdag

22:00

Voskamp&Voskamp

10 december

Dinsdag

21:00

Martin van der Wel

17 december

Dinsdag

21:00

Arnold Kok

Zaalprogramma
Het zaalprogramma is beschikbaar via de site.

Themabijeenkomst voor de trainers
Woensdag 18 december is er een themabijeenkomst voor alle trainers. De avond begint om 20.00 uur
en zal bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we de
avond af.
Dat betekent weer een extra avond op pad voor de korfbal, maar we hopen dat iedereen de moeite
kan en wil nemen, zodat we met een grote groep zijn en er met elkaar een leerzame avond van
kunnen maken.
Tot zaterdag in de zaal!
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Einde TC nieuws

Leden van VALTO
Na afloop van iedere thuiswedstrijd van VALTO 1 en 2 dit zaalseizoen, zal de Villa VALTO geopend
zijn. Dit is vaak rond etenstijd, en daarom is er aanstaande zaterdag de mogelijkheid voor iedereen
om in de Villa te blijven eten. Opgeven moet voor vrijdag via 3011etenindevilla@gmail.com. Naar
aanleiding van het aantal aanmeldingen zal er besloten worden of er een chinees buffet komt of dat er
chinees gehaald wordt. Kosten bedragen €10,00pp. Het buffet zal om 19.30 uur aanvangen.
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Groeten, Teun Voskamp
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E4
Wie spelen er allemaal in dit team?
Op het veld is de E4 als viertal begonnen en in de zaal zijn we een achttal geworden. In dit team
zitten: Jordi, Luke, Ibraheem, Dione, Indy, Dara, Mette en Elise.
Wie zijn de trainers/coaches?
De E4 heeft twee keer in de week trainen. De trainers zijn (en dat zijn er heel veel): Danny, Romy,
Romy, Petra, Rianne, Wouter, Simon en Rick. De coach is Ellen.
Wat kan dit team erg goed?
Dit team kan heel goed scoren (vooral in het zaalseizoen). Zij kunnen ook heel goed overgooien!
Verder heeft de E4 heel veel plezier tijdens de trainingen en de wedstrijden en kunnen zij heel goed
met elkaar omgaan!
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De E4 vindt het moeilijk om doorlopen te nemen en om de tegenstander bij te houden met verdedigen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat de E4 de eerste wedstrijd in de zaal gelijk heeft gewonnen!!!!! Dat vond de E4 helemaal super.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
De eindstand zal zaterdag 19-16 zijn. VALTO gaat zeker wel winnen van Maassluis.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
VALTO E4 moet zelf tegen Phoenix E2 in Zoetermeer.

VALTO E4
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Nieuws van de AC
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Beste VALTO-leden
Herken jij Dire straits al wanneer Mark Knopfler de eerste snaar
aanraakt, kan jij de nieuwste top 40 hits meezingen als Michael
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Jackson of lijkt het je gewoon leuk om jouw muziekkennis te testen? Geef je dan nu op voor de
VALTO a Gogo quiz.
Wat:
VALTO a Gogo quiz
Wie:
Voor iedereen die het leuk vindt
Waar:
Villa VALTO, Veilingweg 18
Wanneer: 27 december om 20:00
Hoe:
Geef je op met een team van vier personen(VALTO-leden, familie en/of vrienden) door
te mailen naar VALTOagogo@gmail.com
We hebben dit jaar 6 categorieën voor jullie klaar staan:
1) Muziek voor beginners
2) Stille wateren, diepe gronden
3) Van wie ben jij er één?
4) En actie!
5) Zooooo, die is lelijk!
6) Ik ga op reis en ik neem mee
Daarbij spelen we dit jaar ook met een verdubbelaar. Dit houdt in dat ieder team de verdubbelaar
op een categorie mag inzetten, deze verdubbelaar verdubbelt het aantal behaalde punten in deze
categorie. Het inzetten van de verdubbelaar gebeurt voorafgaand aan de quiz, dus kies die
categorie uit waarin jullie denken uit te blinken.
Twijfel niet langer en geef je op!!!
Groeten, Thom Voskamp en Frank de Rijcke

_________________ Einde AC Nieuws ____________________
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Agenda
De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-valto.nl/agenda/

Datum
Vrijdag 29 november
Vrijdag 27 december
Woensdag 1 januari
7 maart
14, 15 en 16 maart
Donderdag 29 mei
20, 21 en 22 juni
Zaterdag 5 juli
13 juli

Tijd
17.30 uur
20.30 uur
19.00 uur

08.30 uur

Wat
Sinterklaas voor F-jes en Welpen
VALTO aGoGo
VALTO Nieuwjaarsborrel
Bowlen
Trainingsweekend
VEO Hemelvaartstoernooi
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG
We love korfbal

Plaats
VILLA VALTO
VILLA VALTO
Emst
Voorburg

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 behaalt na degelijke wedstrijd een ruime overwinning op Vlaardingen
Sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 uit tegen Vlaardingen 1. Nadat het tweede een mooie
overwinning had behaald op Vlaardingen 2, was het de beurt aan het vlaggenschip. Er werd een
kwartier later aan de wedstrijd gestart, omdat de scheidsrechter in de file stond en daardoor te laat
arriveerde. Door de spelers en de coach werd er alles aan gedaan om de focus te behouden om zo
scherp aan de wedstrijd te kunnen starten. In de beginfase van de wedstrijd kon Vlaardingen nog
aardig bijblijven en kwamen ze zelfs twee keer op voorsprong, via 1-0 en 2-1. Hierna nam VALTO
steeds meer het initiatief over en werd er langzaam een gaatje geslagen van vier doelpunten met rust,
8-12. Het niveauverschil tussen beide ploegen kwam nog niet tot uiting in de stand en het was zaak
om dat in de tweede helft wel op te pakken. Het was VALTO dat na rust het eerst wist te scoren en
daarmee de stand op 8-13 zette. Vlaardingen deed gelijk wat terug, 9-13, en zette alles op alles om
het gat te verkleinen, maar hierna volgde een sterke fase van VALTO, waarin de afronding bijzonder
hoog lag. Binnen acht minuten wist VALTO vijf keer te scoren en de stand op 9-18 te zetten. Daarmee
was de wedstrijd gespeeld en was het zaak om de focus te behouden en door te gaan naar een
goede einduitslag. Ook in het tweede gedeelte van de tweede helft lukte het om nog vijf keer te scoren
en met een paar doelpunten aan de kant van Vlaardingen werd de eindstand bepaald op 12-23.
Antoinette Hanemaaijer mocht in de slotfase nog een paar minuten Petra Dijkstra vervangen.
Doelpuntenmakers: Frank de Rijcke (9x), Rob de Ruiter (5x), Niels Koole (4x), Laura de Rijcke (2x),
Sharon Prins, Ellen vd Haagen en Petra Dijkstra (1x).
Door het verlies van Korbatjo en Merwede staat VALTO nu bovenaan en heeft als enige ploeg alle
drie de wedstrijden gewonnen. Op de tweede plek staan vier ploegen met vier punten, waarvan
Maassluis er één is. Deze ploeg komt aanstaande zaterdag naar De Lier en dat belooft een
spannende strijd te worden. De wedstrijd begint om 17.15 uur en u bent allen van harte uitgenodigd
om ons aan te komen moedigen.
Groetjes VALTO 1

13
De bijblijver, 25 november 2013

VALTO 2
Zaterdag stond de derde wedstrijd van het seizoen op het programma in en tegen Vlaardingen. Een
relatief onbekende tegenstander, maar gezien hun stand op het veld mocht het geen probleem zijn om
de punten mee naar De Lier te nemen. Het was dus zaak om meteen vanaf het begin scherp te
beginnen en hun het gevoel geven dat er niets te halen valt tegen ons. Het begin was goed en zo
stond het al vrij snel 0-3 in het voordeel van VALTO. Tot halverwege de 1e helft ging het scoren vrij
gemakkelijk, maar helaas stokte onze scores en gingen we 'slechts' met een 5-9 voorsprong de rust
in. Helaas moest Lennart geblesseerd in de kleedkamer achter blijven vanwege pijn aan zijn
achillespees. Twan was zijn vervanger en wist meteen zijn eerste schot raak te schieten. Hij wist maar
liefst 4 keer te scoren in de 2e helft. Verder valt er niet veel bijzonders te vertellen over de 2e helft,
omdat de wedstrijd al vrij snel beslist was en de tegenstander ook niet echt mee hielp aan een leuke
wedstrijd, vanwege hun trage aanvallen. Lotte mocht ook nog een paar minuten meedoen en was nog
dicht bij een doelpunt. Chiel en Mellanie bedankt voor het reserve zitten. Conclusie: 2 punten in de tas
en op naar volgende week! Komende zaterdag spelen we om 15:55 thuis tegen Maassluis 2 en dat
beloofd een mooie pot te worden. Tot volgende week!
Groeten VALTO 2

VALTO 5
Van wegen enige omstandig heden is er de laatste tijd geen verslag van onze zeeslagen geweest.
De Piraten van blackbeard waren er allemaal klaar voor afgelopen zaterdag ze waren allemaal in
goede conditie n hadden er zin in. Landrotten bedankt voor het versterken van onze bende het mocht
alleen niet zo zijn dat we een volledige overwinning konden pakken.
dus moesten we na een 7-7 toch maar een vredes verdrag sluiten voor nu.
Volgende week weer meer en beter hopen we.

Des 8 – VALTO 7
VALTO 7 mocht zich deze week melden in de Hoornbloem. We waren wat vroeg aanwezig en konden
zien dat Des 1 na de hele wedstrijd achter te hebben gestaan, de wedstrijd toch wist te winnen. Dus
het publiek van Des was door het dolle heen. Die hadden er zin in. Maar wij gelukkig ook!
Het was Helma die de score opende met een doorloop. Helaas was het daarna Des die 3 keer achter
elkaar de kort wist de vinden. De 3-2 was een doorloop van Helma.
Met de rust stond het 4-2. We moesten gewoon doorgaan. We hadden allemaal kansen genoeg, maar
we moesten ze alleen nog even afmaken. Na de rust had Rosanne een goede plek in het veld
gevonden. Want ze scoorde 2 keer met een afstandschot, 4-4!
Het einde van de wedstrijd kwam in zicht! Maar daar was Des weer, 5-4. Met een omdraaibal maakte
Helma het toch weer gelijk, 5-5. En daar moesten we het mee doen! Toch een puntje mee naar huis
genomen!!!
Imke bedankt voor het invallen!
Groetjes, VALTO 7

VALTO A1
De eerste helft was een pittige helft. We kwamen vrij snel achter te staan met 3-6. Dit pakte we snel
op en stonden uiteindelijk nog maar met 1 punt verschil achter in de eerst helft met 5-6. De aanval
moest hard werken om de punten erin te krijgen. Veel rennen en veel acties maken. Na de schrik te
hebben gekregen met het achter staan, gingen we erg sterk de tweede helft in! We kwamen al snel
gelijk te staan. Na een paar minuten kwamen de doelpunten snel achter elkaar! We kregen er weer
vertrouwen in en maakte elkaar weer sterker door elkaar aan te moedigen. Zo stonden we al gauw 6-9
voor. Zowel dames & de heren maakte mooie en goeie doelpunten. Zo kwamen we op een scoren van
9-12 een mooie overwinning weer voor VALTO A1. 2 punten mee nemen naar De Lier! Volgende
week spelen we thuis in de Vreeloo hal tegen Excelsior A1 om 14:40. Weer knallen met ze alle dus.
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Groetjes VALTO A1 !
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VALTO A2 – KOAG A2
Vandaag 23 november stond er weer een wedstrijd op ons te wachten. Dit keer mochten we thuis
tegen Koag. We hadden nog niet tegen Koag gespeeld, maar verwachtte wel een lastige wedstrijd.
We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Thomas, Martijn, Simone en Inge en in de verdediging
stonden: Alex, Steven, Nikki en Aileen. Mandy, Rik en Lysanne zaten reserve. We begonnen de
wedstrijd. Koag begon gelijk goed en scoorde er twee, 0-2. Maar we wisten goed te volgen, en lieten
ons niet kennen. We scoorden er gelijk ook twee (2-2), we scoorde weer allebei. Tot een 4-5 wisten
we vol te houden. Toen kwamen er hellaas meer doelpunten aan de kant van koag. Zo gingen we de
rust in met een 5-10 achterstand. Na de rust wisten we de afstand te verkleinen tot de 8-12. Hellaas
vlogen er daarna alleen nog maar ballen van Koag in. Simone was op het laatst van de wedstrijd ook
nog door haar enkel gegaan, Mandy kwam er toen voor haar in. Wij wensen je nog veel sterkte en
beterschap Simone! De wedstrijd hebben we met 19-8 verloren. Koag was simpelweg een stukje beter
dan ons, ze hadden een goed schot, maar ook snelheid. Volgende week komt Veo weer op bezoek en
dan gaan we ervoor zorgen dat we de punten thuis houden.
Groetjes, VALTO A2

Oranje Wit B2- VALTO B1
De zaterdag begon al “goed” , er was nogal gedoe over de shirts waarin wij moesten spelen.
We speelden tegen Oranje Wit die de zelfde kleur shirtjes als VALTO heeft. Na veel overleg was
iedereen het eens over het soort en kleur shirt dat de B1 ging dragen. VALTO speelde dus in het
zwart.
De wedstrijd begon en doordat Oranje Wit veel plaats fouten maakte had VALTO al snel de bal.
Lisanne maakte in de eerste 2 minuten met een mooi schot de 0-1 .
Oranje Wit liet zich niet kennen en speelde gewoon hun spelletje. Ze speelden veel naar binnen
waardoor het 4-1 kwam te staan. Door een doorloop en 3 strafworpen.
Het werd rust, de stand was 5-1. Meteen na de rust scoorde Oranje Wit de 6-1.
Thijs en Daphne waren inmiddels al aan het warm lopen.
Thijs kwam in de aanval en vlak daarna scoorde Ruben de 6-2 met een schot.
Het werd wisselen van vak en Daphne kwam in ’t veld.
Oranje Wit hield de gang erin en scoorde de 7-2 en 8-2.
Ruben maakte nog het laatste punt en het fluitsignaal klonk. De eindstand werd 8-3. Volgende week
gaan we er weer tegenaan, Fortis is onze tegenstander (thuis).
Groetjes de B1

VALTO C2 - Des C2
Afgelopen zaterdag speelden wij thuis tegen Des C2. Om kwart over elf begon de wedstrijd.
In de aanval stonden: Nick,Twan,Noa en Iris. In de verdediging stonden: Rolf,Fabian,Inge en Romy.
Des scoorde de 0-1, maar Noa maakte er met een schot 1-1 van. Inge scoorde de 2-1. Even later
scoorde Des de 2-2. Met een doorloop maakte Noa er 3-2 van. Daarna scoorde Des 3 keer
achterelkaar, de 3-3, 3-4 en de 3-5. Wij kwamen terug en Nick maakte er 4-5 en 5-5 van. De wedstrijd
eindigde met een gelijkstand: 5-5.
In de rust kwam Joost erin voor Twan en in de tweede helft kwam Luuk er nog in voor Fabian.
Noa,Luuk en Joost bedankt voor het meespelen en reserve zitten!
Groetjes Romy.
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VALTO C2 tegen Ready C2 (stukje zaterdag 16 november)
Na een enthousiast begin waarbij Lisette een paar mooie kansen had, scoorde Nick na 5 min 1-0
tegen Ready.
Ongeveer 10 minuten later werd het 1-1.
Daarna leek het prijs schieten voor VALTO C2, maar helaas wilde de bal er niet in. Balen want er werd
lekker fel gespeeld.
Na de rust werd de inzet van het team toch beloond en kon Kitty 2-1 en 3-1 maken.
Ready verzilverde een van de weinige kansen die ze hadden en maakte 3-2. Gelukkig kon Lisette het
verschil weer wat groter maken: 4-2.
Met nog 5 minuten te spelen voelde dit beter aan.
Uiteindelijk kon Romy met een mooi aangespeelde bal 5-2 maken. Dit werd ook de eindstand.
VALTO C2 speelde tot het einde toe lekker fanatiek en maakte er een leuke wedstrijd van.
Liz, Lisette en Tessa: bedankt voor het invallen!
Groetjes, Huib en Nick

VALTO D2
Afgelopen zaterdag speelde de D2 tegen Meervogels in Zoetermeer. Aan het begin van de wedstrijd
waren we nog niet helemaal wakker want we stonden al snel met 2-0 achter. Tot Floris de 2-1 maakte
en kwamen we beter in de wedstrijd. Meervogels scoorde de 3-1 en toen maakte Tessa er twee achter
elkaar 3-3. Dit was ook de rust stand. In de tweede helft ging het veel beter Martijn scoorde de 3-4
maar al snel werd het 4-4 Martijn dacht ik doe het nog een keer maar dat dacht Meervogels ook, 5-5
dit was ook de eindstand. Het was een spannende wedstrijd, jammer dat de scheidsrechter erg
partijdig was......
Máté Ridder

VALTO E1 – Top E1
Afgelopen zaterdag 23 november speelde we een wedstrijd tegen TOP E1. Voor de wedstrijd gingen
we met z’n allen in de kleedkamer voor een praatje van de coaches. Twan was er vandaag niet bij
omdat hij met de A1 zelf moest spelen. Pieter en Michiel vertelden dat we gelijk goed scherp de
wedstrijd moeten beginnen. Om 13:20 uur begonnen we de wedstrijd.
De wedstrijd begon goed en scherp. Het vak van Jolijn, Annelie, Kim en Koert begonnen in de aanval.
Kim speelde als jongen, omdat Thomas nog hersteld van zijn ooroperatie. Na een tijdje maakte Koert
het eerste doelpunt. Niet lang daarna scoorde Koert nog een keer. Toen gingen we wisselen van
vakken en kwamen Romy, Romeo, David en ik in de aanval. Ondanks dat VALTO steeds de bal
kwijtraakte tikte Koert in de verdediging de bal er steeds tussen uit en kwam de bal weer in de aanval.
Vlak voor rust scoorde David, maar jammer genoeg werd deze afgekeurd. Met een goede stand
gingen we de rust in: 2-0.
Na de rust ging het allemaal een stukje moeilijker. TOP wist de bal in hun aanval te houden en wij
kregen veel minder kansen. Het gooien en vangen ging ook wat moeilijker. We bleven nog wel
vechten, maar uiteindelijk scoorde de TOP zoveel dat we onze voorsprong verloren. De eindstand was
2 – 4. We hebben lekker gespeeld en veel geleerd!
Groetjes Emma en Michiel
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VALTO E3 - Avanti E4
VALTO E3 heeft het best moeilijk met al die zware tegenstanders.
We hadden zin om vandaag weer eens te winnen, na die twee nederlagen!
Alicia is helaas geblesseerd, dus kon niet mee doen. Stan kon vandaag niet,dus kwam Ilse ons team
versterken.
We gingen goed van start. We hadden verschillende goede kansen, maar helaas, ze gingen er niet in!
We zorgden er ook goed voor dat Avanti niet op de korf kon schieten!
Dus met de rust was het 0-0.
We werden wel wat moeier en raakten nog wel eens de bal kwijt. Dat was wel jammer.
Helaas wist Avanti uit te breken en scoorde gelijk! 0-1
We lieten het er niet bij zitten en gingen vol goede moed verder.
En toen vlak voor tijd, hadden we een hele mooie aanval met elkaar en scoorde Lisa! 1-1.
We werden gelijk feller en hadden weer een mooie aanval, maar helaas tijdens de aanval floot de
scheidsrechter af!
Jullie hebben het hartstikke goed gedaan en het was een hele leuke en spannende wedstrijd!
groetjes Heleen en Justin.

VALTO F3 na een spannende wedstrijd gewonnen!
Vandaag speelden we met versterking van Tristan bij Eibernest F2 in Den Haag.
Met al veel plezier in de auto kwamen aan.
Eerst even inschieten en gooien naar elkaar.
Daarna begon de wedstrijd.
De eerste helft scoorde de tegenpartij als eerste, waarna Mike voor VALTO scoorde.
Toen scoorde de tegenpartij weer, waarna Anne scoorde.
Weer scoorde Eibernest waarna Anne nog een keer scoorde voor VALTO.
In de rust stond het 3 -3.
De teams waren allebei goed aan het spelen!
In de tweede helft scoorde Mike, Brecht en als laatste Mike.
Ook Eibernest scoorde nog 2x.
Toen stond het 5-6 voor VALTO.
Door goede verdediging van Tristan, Julia en Suzanne bleven we 1 punt voor.
Dus heeft VALTO F3 gewonnen na een zeer spannende partij!
Super leuk om jullie zo te zien spelen en wat gaat het goed met elkaar als team!
Groeten van Anne en Margrietha van Geest

Leden van VALTO
Na afloop van iedere thuiswedstrijd van VALTO 1 en 2 dit zaalseizoen, zal de Villa VALTO geopend
zijn. Dit is vaak rond etenstijd, en daarom is er aanstaande zaterdag de mogelijkheid voor iedereen
om in de Villa te blijven eten. Opgeven moet voor vrijdag via 3011etenindevilla@gmail.com. Naar
aanleiding van het aantal aanmeldingen zal er besloten worden of er een chinees buffet komt of dat er
chinees gehaald wordt. Kosten bedragen €10,00pp. Het buffet zal om 19.30 uur aanvangen.
Groeten, Teun Voskamp
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Senioren	
  en	
  A-‐Junioren	
  opgelet,	
  het	
  gezelligste	
  en	
  sportiefste	
  
weekend	
  van	
  het	
  jaar	
  komt	
  er	
  weer	
  aan.	
  
Dit	
  jaar	
  is	
  het	
  thema	
  PIRATEN	
  dus	
  pak	
  je	
  zwaard	
  want	
  wij	
  gaan	
  
de	
  strijd	
  aan!	
  De	
  organisatie	
  is	
  al	
  hard	
  bezig	
  om	
  er	
  weer	
  een	
  
fantastisch	
  weekend	
  van	
  te	
  maken	
  en	
  de	
  locatie	
  is	
  alvast	
  
bekend,	
  wij	
  gaan	
  naar	
  het	
  altijd	
  gezellige	
  Erm.	
  
Dit	
  jaar	
  zijn	
  er	
  naast	
  de	
  andere	
  activiteiten	
  ook	
  officiële	
  
oefenwedstrijden,	
  dus	
  bereid	
  je	
  maar	
  vast	
  voor.	
  
Het	
  PIRATEN	
  weekend	
  kost	
  €85,-‐	
  en	
  je	
  kan	
  je	
  tot/met	
  
31	
  december	
  2013	
  opgeven.	
  Doe	
  het	
  snel	
  want	
  je	
  wilt	
  dit	
  
weekend	
  niet	
  missen!	
  Na	
  31	
  december	
  worden	
  de	
  kosten	
  
€100,-‐	
  per	
  persoon.	
  Opgeven	
  kan	
  door	
  contant	
  te	
  betalen	
  of	
  
door	
  het	
  geld	
  over	
  te	
  maken	
  op	
  rekeningnummer	
  3404.55.225	
  	
  
t.n.v.	
  A.C.	
  Poot.	
  
Bij	
  het	
  opgeven	
  graag	
  je	
  naam	
  vermelden	
  en	
  of	
  je	
  tot	
  zondag	
  
of	
  maandag	
  blijft.	
  
Gegroet	
  namens	
  het	
  Piratencomité,	
  
Arco	
  Roodbaard	
  
Kapitein	
  GJ	
  Haak	
  
Bloody	
  Manon	
  
Eenogige	
  Ellen	
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