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
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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
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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

HUT TECHNIEK
inngg
l
i
e
d
el
n
d
a
n
gg
ehha
n
e
n
i
b
b
i
r
eer
rrmm
t
t
a
a
a
a
w
w
r
rew
e
v
ur
nw
e
v
u
e
r
e
t
u
e
u
sstra
raall
a
r
t
t
r
p
GGa
n
n
ppa
a
p
l
CCee
a
e
okeol
k
n
Kerklaan 126a
-ene
s
2678
SZ De Lier
s
a
a
WW
Telefoon (0174) 515587

8::21,1*
9(5.23(1"
PHOLRUPDNHODDUQO


De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv-valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

41e jaargang nr. 15

2 december 2013
Uitslagen 30 november

De Bijblijver, 2 dec 2013

1

Nabeschouwingen
Afgelopen zaterdag weer een vol programma met als klapper de thuiswedstrijden van de selectie tegen Maassluis. 26
teams kwamen in actie: er werd 12 keer werd er gewonnen, 3 keer gelijk gespeeld en dus 11 keer verloren.

Senioren
VALTO 1 speelde thuis tegen Maassluis 1. Een goede start zorgde voor een snelle 5-0 voorsprong.
Maassluis kwam wel iets terug, maar het gat werd niet kleiner dan drie doelpunten. Uiteindelijk een mooie
overwinning: 17-14. Het vlaggenschip staat daarmee nog ongeslagen bovenaan. A.s. zaterdag de derby
tegen ONDO, dat deze week kansloos van Merwede verloor.
VALTO 2 speelde thuis tegen Maassluis 2 en kwam moeizaam in de wedstrijd. Gedurende de hele wedstrijd
keek het 2e tegen een achterstand aan. Pas vlak voor tijd werd deze achterstand omgebogen in een nipte
voorsprong en die wist het tweede te behouden. Eindstand 19-17. Ook het tweede staat bovenaan in de
poule, maar heeft nog wel twee andere ploegen naast zich. Het vermelden waard: Thom Voskamp speelde
de hele wedstrijd mee met het tweede, weer voor het eerst na zijn knieblessure!
VALTO 3 speelde uit tegen Excelsior 4. Helaas was Excelsior een maatje te groot, er werd met 17-13
verloren. Hiermee heeft het derde van plek gewisseld met Excelsior en nu staan ze op de vierde plek.
VALTO 4 speelde uit tegen KVS 4. Het vierde staat nog onderaan met nul punten en aangezien KVS pas
één punt had, was dit een ploeg om te pakken. Helaas wist het vierde maar 10 keer te scoren en dat is
meestal niet genoeg om te winnen. Dat bleek ook dit keer tegen KVS, want zij maakte er 15 en dus werd er
met 15-10 verloren.
VALTO 5 speelde thuis tegen VEO 5. Een spannende wedstrijd met weinig doelpunten. Helaas wist VEO er
net een paar meer te maken en zo werd er verloren met 7-9. Het vijfde blijft daarmee onderaan staan met
maar één punt uit vier wedstrijden.
VALTO 6 mocht nog laat aantreden, uit tegen DES 7. Het zesde was op vrijdagavond al begonnen met de
voorbereiding, door gezellig met elkaar uit te gaan. En dat wierp vruchten af, want in een spannend duel trok
het zesde aan het langste eind: er werd met 7-8 gewonnen.
VALTO 7 speelde thuis tegen Dijkvogels 4. Voorafgaand aan de wedstrijd had het zevende pas één punt en
Dijkvogels vijf punten. Dit verschil was in de wedstrijd niet terug te zien, want VALTO was de betere ploeg.
Terecht werd er met 13-8 gewonnen.

A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis tegen Excelsior A1. Het werd geen top-wedstrijd van de A1, maar het was
voldoende om aan de goede kant van de score te blijven. Er werd met 14-11 gewonnen. De A1 staat nu op
de tweede plek op één punt achterstand van de koploper Weidevogels A1.
VALTO A2 speelde thuis tegen VEO A2. In een gelijk opgaande wedstrijd trok de A2 weer aan het kortste
eind. Er werd verloren met 8-9. Hiermee staat de A2 nog altijd onderaan met nul punten. Er werd echter pas
één keer kansloos verloren, de andere drie wedstrijden waren nipte nederlagen. Hopelijk worden binnenkort
de eerste punten behaald!
VALTO A3 speelde uit tegen DES A3. DES stond onderaan en had nog geen punten gehaald. De A3 had al
twee keer gewonnen en dus al vier punten. Toch had de A3 het lastig met DES. En ook voor de A3
resulteerde dit in een nipte nederlaag: 12-11.

B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortis B1. Een flitsende start zorgde voor een 3-0 voorsprong, waarna Fortis
weer terug kwam tot 3-2. Gelukkig herpakte de B1 zich, liep uit naar een 8-2 voorsprong en wist uiteindelijk
vrij makkelijk te winnen: 9-5.
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B2. Een tegenstander waar op het veld twee keer makkelijk van
gewonnen werd. Dit keer wilde het niet lukken bij de B2. Er werd geen goede wedstrijd gespeeld en DES
ging met de punten naar huis. Er werd met 4-5 verloren.
VALTO B3 speelde uit tegen DES B3 en dat werd wel een heel makkelijke overwinning. Met maar liefst 0-15
werd DES verslagen.

C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen Fortuna C1. De C1 kwam al gauw op een 1-4 achterstand, maar wist deze
knap om te buigen naar een 5-4 voorsprong. Hierna volgde een spannende tweede helft, waarin de C1
prima korfbalspel liet zien en zeker een punt verdiende. Helaas krijg je niet altijd wat je verdient en ook dit
keer was dat het geval, want Fortuna ging met de volle winst naar huis, 7-8. De C1 staat hierdoor nog altijd
op de laatste plek met nul punten. Maar als jullie zo blijven spelen, gaan er zeker snel punten volgen!
VALTO C2 speelde uit tegen KVS C5. De C2 had geen tegenstand en wist heel makkelijk te winnen: 2-14.
VALTO C2 staat hiermee met zeven punten uit vir wedstrijden bovenaan in de poule.
VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C5. Er werd voor de vierde keer op rij gewonnen, dit keer met 3-6. De
C3 staat daarmee ook bovenaan met acht punten uit vier wedstrijden.
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D-jeugd
VALTO D1 speelde uit tegen Crescendo D1, de onderste uit de poule. De D1 draait bovenin mee in de poule
en dat was ook terug te zien in de wedstrijd. VALTO D1 was de betere ploeg en had geen moeite met
Crescendo, er werd met 5-13 gewonnen. De D1 staat daarmee op een keurig tweede plek (met nog twee
andere ploegen) met zes punten uit vier wedstrijden. Bovenaan staat Achilles, ook met zes punten, maar
met een wedstrijd minder gespeeld.
VALTO D2 speelde thuis tegen Weidevogels D2. Er werd met 5-3 gewonnen en ook de D2 draait hiermee
netjes bovenin mee met vijf punten uit drie wedstrijden. Koploper Phoenix D1 heeft zes punten uit drie
wedstrijden.
VALTO D3 speelde thuis tegen koploper ONDO D4. ONDO was een maatje te groot voor VALTO, er werd
met 1-8 verloren.

E-jeugd
VALTO E1 speelde uit tegen Meervogels E1. Beide ploegen hadden nog geen punt gehaald, dus dat
beloofde een spannende wedstrijd te worden. VALTO kwam op achterstand, maar knokte zich terug in de
wedstrijd. Uiteindelijk werd het een 3-3 gelijkspel en zo behaalde beide ploegen hun eerste punt in de eerste
klasse.
VALTO E2 speelde uit tegen koploper ONDO E2. Ook dit werd een gelijk opgaande wedstrijd, die eindigde
in een 2-2 gelijkspel.
VALTO E3 speelde uit tegen Ready E1. De E3 zit in een zware poule, maar je ziet wel dat er veel geleerd
wordt en dat de E3 steeds beter gaat spelen. Ook dit keer een knappe wedstrijd tegen Ready E1, die
resulteerde in een 5-5 gelijkspel.
VALTO E4 speelde uit tegen Phoenix E2. Helaas liep het niet zo lekker bij de E4, waardoor er met 3-1
verloren werd. Er had meer ingezeten…

F-jeugd
VALTO F1 speelde thuis tegen Excelsior F1. Beide ploegen hadden hun drie wedstrijden gewonnen, dus het
was een belangrijke wedstrijd. VALTO F1 was duidelijk een stuk sterker en wist uiteindelijk met 4-1 te
winnen. Hiermee staat de F1 nu alleen bovenaan in de poule, met acht punten uit vier wedstrijden.
VALTO F2 speelde thuis tegen Excelsior F2. Excelsior was net even wat sterker en nam de punten mee
naar huis. Er werd met 0-4 verloren.
VALTO F3 speelde thuis tegen Die Haghe F3, die alleen maar jongetjes hadden. Onze F3 heeft alleen maar
meiden, maar die lieten zich niet zomaar uit het veld slaan. Een 0-2 achterstand werd omgebogen naar een
2-2 gelijke stand. Met nog 10 minuten te spelen, beloofde het spannend te worden. Helaas was Die Haghe
in die laatste 10 minuten net even wat feller en doeltreffender, waardoor er toch nog met 2-5 verloren werd.

Nieuws van het bestuur
Agenda
De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-VALTO.nl/agenda/
Datum
Woensdag 18 december
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
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

08.30 uur

Wat
Trainersbijeenkomst
VALTO a GoGo
VALTO Nieuwjaarsborrel
Bowlen
Trainingsweekend
VEO Hemelvaartstoernooi
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG
We love korfbal

Plaats
Villa VALTO
VILLA VALTO
VILLA VALTO
Emst
Voorburg

_______________ Einde Bestuursnieuws __________________
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Zaterdag 7 december 2013
12638

2F

ONDO (G) 1 - VALTO 1

20:05

Westlandhal

Veld 1

16494

R2I

ONDO (G) 2 - VALTO 2

18:50

Westlandhal

Veld 1

14532

R3N

VALTO 3 - DES (D) 3

14:30

Vreeloo-hal

Hal 1

16390

R3K

VALTO 4 - VEO 4

17:00

Vreeloo-hal

Hal 1

4878

R5F

VALTO 5 - ONDO (G) 5

15:45

Vreeloo-hal

Hal 1

Twan

5027

R6E

VALTO 6 - ODO 7

13:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Marco B

6280

R7F

Tempo 12 - VALTO 7

17:20

Limeshallen Alphen/Rijn Hal 1 (links)

19106

A1F

Fortuna/MHIR A2 - VALTO A1

20:05

Fortuna-hal

Veld 1

19066

A2K

Weidevogels A2 - VALTO A2

17:30

Rijneveen Bleiswijk

Veld 1

20422

B1G

ONDO (G) B1 - VALTO B1

13:55

De Hoekstee

Veld 1

5438

B3B

Achilles (Hg) B2 - VALTO B2

18:40

Ockenburgh Den Haag

Veld 1

5788

B5D

VALTO B3 - Futura B2

15:15

Vreeloo-hal

Hal 2

Antoinette

11667

C4G

VALTO C2 - TOP C4

16:20

Vreeloo-hal

Hal 2

Bart-Jan

7497

C5F

VALTO C3 - Phoenix C3

17:25

Vreeloo-hal

Hal 2

Mandy H

7879

D1C

VALTO D1 - ALO D1

11:15

Vreeloo-hal

Hal 2

Mellanie

8858

D2G

DES (D) D2 - VALTO D2

14:00

De Hoornbloem

Veld 1

8994

D3G

KVS/Maritiem D3 - VALTO D3

11:00

Blinkerd Scheveningen

Veld 1

8028

E8-1B VALTO E1 - Fortuna/MHIR E1

13:15

Vreeloo-hal

Hal 2

9709

E8-3F VALTO E3 - DKC E1

14:15

Vreeloo-hal

Hal 2

9891

E8-3G VALTO E2 - Dubbel Zes E2

12:15

Vreeloo-hal

Hal 2

9888

E8-3H VALTO E4 - Velocitas E3

12:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Leonie

10562

F2F

VALTO F1 - ODO F1

11:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Nia

10788

F3F

VALTO F2 - LYNX F2

11:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Ria

10701

F3G

ONDO (G) F4 - VALTO F3

09:00

De Hoekstee

Veld 1

Zaalwacht
Hal 1

Hal 2

11:00-13:15

Michiel Cornelisse

11:15-13:05

Kim vd Berg

13:15-15:45

Jelle Boeters / res V6

13:05-15:15

Simone Varekamp

15:45-18:15

Gert-Jan Stolk

15:15-17:45

Naomi Grootscholten
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Bart V
Mirjam
Thijs

Opstellingen zaterdag 7 december
VALTO 1
Vertrek : 17.40h
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon
Heren : Niels K, Frank de R, Thom/Luuk, Rob

Res : VALTO 2
Res : VALTO 2

VALTO 2
Vertrek : 17.40h
Dames : Mirjam, Daniëla, Antoinette, Manon
Heren : Ron, Thom/Luuk, Pieter, Kevin

Res : Lotte, VALTO 1
Res : Kees, VALTO 1

VALTO 3
Aanwezig : 13.40h
Dames : Leonie, Kim, Denise, Anna
Heren : Jeroen, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C

Res : Nia, ???
Res : ???

VALTO 4
Aanwezig : 16.10h
Dames : Hellen, Esther, Anna, Mariska van G, Nia
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Marco?, Mark

Res : ???
Res : Michiel

VALTO 5
Aanwezig : 14.55h
Dames : Mariska, Rianne, Mandy, Lianne K
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V

Res : Petra de J

VALTO 6
Aanwezig : 12.25h
Dames : Petra de J, Gerda, Jeanette, Ria
Heren : Frank P, Niels v B, Gert Jan, Jelle, Ruud, Rinze

Res : Gaby

VALTO 7
Vertrek : 15.50h
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja
Heren : Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 te sterk in eigen huis voor Maassluis

sponsor: Martin Stolze bv.

Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 thuis tegen Maassluis 1. Voorafgaand aan de wedstrijd speelde het tweede ook
tegen Maassluis en die wist in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken en te winnen.
Nadat beide eerste teams waren voorgesteld, waarbij VALTO werd begeleid door het team van de week: VALTO E4, kon
de wedstrijd beginnen.
VALTO kwam sterk uit de startblokken en liep vrij makkelijk uit naar een 5-0 voorsprong, waar met name Luuk van
Staalduine een hoofdrol in speelde door met een extreem hoog rendement te scoren. Pas na een minuut of tien scoorde
Maassluis haar eerste doelpunt. Inmiddels was de frustratie bij Maassluis al aardig hoog opgelopen: gemopper op elkaar
en op de scheidsrechter zorgde er niet voor dat de spelers beter gingen spelen. VALTO bleef aan de andere kant rustig
en liet zich niet uit haar spel halen, dit resulteerde op een gegeven moment in een 10-3 voorsprong. Toch was de laatste
fase van de eerste helft van een stuk minder niveau, waardoor Maassluis langzaam wat dichterbij kwam. De ruststand
was 11-6.
In de tweede helft is VALTO eigenlijk geen moment in gevaar geweest. Steeds wist het vlaggenschip op de juiste
momenten te scoren, waardoor Maassluis niet dichterbij kwam dan drie doelpunten. Het enige wat nagelaten werd, was
een grotere overwinning op het scorebord te zetten. Uiteindelijk een degelijke overwinning: 17-14.
Doelpuntenmakers: Luuk van Staalduine (7x), Niels Koole (5x), Rob de Ruiter (4x) en Frank en Laura de Rijcke (1x).
Hiermee heeft VALTO acht punten uit vier wedstrijden en staat ze nog altijd bovenaan. Doordat Merwede een flink pak
slaag uitdeelde aan ONDO (28-12), staan er nu nog twee ploegen op twee punten achterstand op de tweede plek:
Merwede en Korbatjo.
Voor VALTO staat a.s. zaterdag de uitwedstrijd tegen ONDO op het programma. De laatste wedstrijden was VALTO de
betere ploeg, maar elke wedstrijd is er één op zich en zeker in een derby kan er altijd van alles gebeuren. VALTO zal
alles uit de kast moeten halen en daarbij is de steun van het publiek hard nodig. We spelen om 20.05 uur in ’s
Gravenzande! We hopen u allen daar te ontmoeten!
Groetjes VALTO 1
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VALTO 2 - Maassluis 2

Sponsor: Martin Stolze

Op deze laatste zaterdag van november stond er een ware kraker op het programma VALTO 2 – Maassluis 2. Winnaar
van de wedstrijd blijft namelijk bovenin meedraaien. Als we de historie van deze kraker er op naslaan dan heeft
Maassluis de beste papieren. Om 15:55 startte de wedstrijd in een bomvolle zaal.
Dat de druk op de wedstrijd hoog was, was goed te zien. We maakten veel fouten in de beginfase en kwamen niet goed
uit de startblokken waardoor we Maassluis de wedstrijd in hielpen. Halverwege de eerste helft kwamen we steeds beter
in de wedstrijd en kregen we steeds meer grip. Maassluis was aardig uitgelopen met een verschil van vier punten dus
het was zaak ons snel en zorgvuldig te herpakken om de wedstrijd te kantelen. Maassluis is één van de sterkste
tegenstanders dit seizoen dus we wisten dat het niet makkelijk was om aan te gaan haken. Met slimmer spel, goede
keuzes en gretigheid gingen we Maassluis steeds meer op de hielen zitten en kwamen we op dreef. Helaas konden we
voor rust niet aanhaken en gingen we de rust in met 9 – 11 achterstand.
Na een kort en krachtig praatje en een lekker mandarijntje stapten we vastberaden de kleedkamer uit. De scheids floot in
en dat was het startsein van de tweede helft thriller. Iedereen zat goed in de wedstrijd en er werd hard voor en met
elkaar gewerkt. Bij de 13-13 (volgens mij) haakten we eindelijk aan en bouwden we een kleine marge van twee
doelpunten. Dit gat werd telkens weer dicht gemaakt door Maassluis en weer heropent door ons. In de slotfase stond het
publiek van spanning op de banken en besloegen de brillenglazen. In de laatste minuut kreeg Maassluis een hele
dubieuze vrije bal vanuit hun verdedigingsvak toegewezen, welke voor de gelijkmaker zou kunnen zorgen. Deze rolde
nipt uit de korf en de bal ging direct naar ons aanvalsvak. Daar werd op de valreep nog een doelpunt erbij gezet en dat
zorgde voor een mooie eindklap op de wedstrijd. Een knappe en verdiende overwinning!
Na de wedstrijd gingen we met de hele selectie gezellig aan het Chinees buffet in de Villa en werden de overwinningen
gevierd. Reserves, invallers en publiek bedankt voor jullie ondersteuning! Volgende week spelen we tegen ONDO uit en
voor het kerstreces spelen we nog tegen Merwede en Korbatjo.
Zorg dat jullie er allemaal weer bij zijn.
Groetjes, VALTO 2

Excelsior 4 - VALTO 3
Na vorige week een ontzettend spannende wedstrijd tegen Albatros -die helaas met gelijk spel eindigde- mochten wij nu
aantreden tegen Excelsior. Een out-sider, een ploeg die alleen punten pakt tegen teams die hen onderschatten; zo
sprokkelen zij de punten bij elkaar. Met dit in ons achterhoofd begonnen wij de strijd tegen Excelsior!
De wedstrijd kenmerkte zich door voornamelijk niet voor elkaar te werken, geen inzet te tonen en geen bereidheid om tot
een gezamenlijke teamprestatie te komen. Dit resulteerde in een 5-4 ruststand in het voordeel van de Delftenaren.
In de rust gaf de coach belangrijkste tips mee om weer een swingend team te worden! Toen de arbiter floot bleek
evenwel dat de schwung er deze wedstrijd niet meer in zou komen. Jammer, want zodoende kon Excelsior uitlopen naar
een klinkende 17-13 overwinning. Waarbij vermeld dient te worden dat de tegenstander van Kim wel in bijzondere goede
doen was. Ongeveer 9 punten scoren vanaf de zijlijn en middenlijn.
Voor deze zaterdag sluiten we af.
En vergeet niet: blijven lachen :-)
Groeten Michiel

DES 7 – VALTO 6
Dit verhaal begint met het feit dat we onze 3e helft niet na de wedstrijd vierden maar de dag ervoor. Vrijdagavond zijn we
met z’n allen, behalve Sjaak afhaak, wezen eten in de crazy piano’s in Scheveningen. Het was weer erg gezellig en als
dit een voorbode zou zijn voor de wedstrijd zou het helemaal goed komen. En voordeel was dat de wedstrijd pas om
21:45 was!!!
Na een lange dag ontnuchteren en wachten mochten we eindelijk op weg naar de Hoornbloem. Na alle verhalen
besproken te hebben moesten we toch maar een potje gaan korfballen. De 2 grootste boefjes (Jelle en Ruud) van de
avond ervoor werden op de bank geposteerd, samen met Nathalie die gelukkig weer bereid was om mee te gaan.
De vorige 2 keer dat we tegen DES gespeeld hadden, gingen verloren, dus het zou geen appeltje eitje worden. Maar we
kwamen soepeltjes op gang onder aanvoering van Rinze en kwamen zo tot een ruststand van 1-5. Dit moesten we
proberen vol te houden na de rust, alleen dat lukte niet helemaal want DES kwam terug tot 6-6. De schrik sloeg een
beetje toe bij VALTO, want de bal wou er maar niet in vallen. Volgens mij ligt dit aan de Hoornbloem, want VALTO 7 had
er die week daarvoor ook last van. DES gooide nog wat verse krachten erin, maar die kwamen niet echt uit de verf en
toen stond 7-7. Sjaan besloot toen haar befaamde shuffle eruit te gooien en werd gestuit door een DES heer, strafworp!!.
Probleem, GJ (vaste nemer) zit op de bank.
Oplossing, Fril neemt hem wel.
Notitie, alle voorgaande strafworpen gemist
Notitie2, laatste trainingen veel op geoefend.
Resultaat, doelpunt.
De laatste paar minuten konden we de wedstrijd uitspelen en wonnen we dus met 7-8. Scores Rinze 3x, Gerda 2x,
Petra, GJ en Fril 1x. Nathalie bedankt voor het spelen en reserve zitten.
Volgende week om 13:10 de kraker tegen ODO, hoop jullie allemaal te zien!!
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VALTO A2 – VEO A2
Afgelopen zaterdag speelden wij om 13:25 tegen VEO A2. We begonnen lekker, want al redelijk snel kwamen we voor te
staan met 3-0. Jammer genoeg ging Nikki in de beginfase van de wedstrijd al door haar enkel, waardoor zij uit het veld
moest, maar gelukkig kon Lisanne van den Berg voor haar invallen. De tegenstanders waren redelijk sterk, maar lieten
aardig veel hun punten liggen bij strafworpen en korte kansen, waar wij dus veel geluk mee hadden. De ruststand was 44. Na de rust kwam Esmee Binnendijk erin voor Lisanne. Zij scoorde gelijk twee doelpunten, waardoor het hele team nog
wat meer motivatie kreeg. Jammer genoeg hebben wij op sommige momenten toch echt teveel punten laten liggen,
waardoor we net aan met 8-9 hebben verloren. Hopelijk winnen we volgende week wel van Weidevogels! We spelen om
17.30 in Bleiswijk en vertrekken om 16.00. Lisanne en Esmee: Nogmaals bedankt voor het meespelen!
Groetjes, de A2.

VALTO B1 – Fortis B1
Zaterdag moesten we tegen Fortis B1. Nadat we al een aantal punten hadden laten liggen de vorige wedstrijden,
moesten we deze winnen! Rick en Julia en Lisa (B2) moesten reserve zitten. Al gauw scoorde we 1-0 door Esmee, korte
kans. Thijs maakte een mooie schwalbe van het seizoen en kreeg een strafworp mee. Thijs bracht de stand op 2-0.
Toen kwam Ruben met een mooi afstandsschot. Een heertje van Fortis dacht dat kan ik ook 3-1.
Na een tijdje stond het 4-2. En Ruben maakte nog twee mooie afstandsschoten 6-2. Het bleef goed gaan, Lisanne
scoorde ook nog. Toen zag Michael het licht en scoorde een korte kans en een afstandschot. Ook Fortis scoorde Fortis
nog twee keer. 8-4. Thijs maakte de stand 9-4. En ook Fortis gooide er nog 1 in. 9-5. De scheidsrechter floot af. Wij de
punten, Fortis zonder punten het hele eind naar huis. Volgende week moeten we tegen Ondo.
Groetjes, Rick

VALTO B2 – Des B2
Afgelopen wedstrijden zijn bij VALTO B2 niet zo goed verlopen. Nu moesten we tegen Des B2 spelen waar we buiten
ook al tegen gespeeld hebben. We schatten onze kansen deze keer goed in, omdat we buiten erg goed tegen hun
hebben gespeeld. Na een goed praatje en goede moed begonnen we de wedstrijd. De 1e aanval verliep best goed. We
speelden snel rond en kregen 2 doorlopen. Alleen zaten deze mooie kansen er beide niet in. Maar na een tijdje lieten we
onze hoofden een beetje hangen en scoorde Des 2 doelpunten. Toch kregen we niet het uiterste van ons eruit om Des
te laten zien dat we een stuk beter kunnen zijn. Dit bleef eigenlijk de hele 1e helft zo. Wel konden we er nog 2 scoren en
gingen we met een gelijke stand de rust in. Toen we even in de kleedkamer een praatje deden, wisten we dat we veel
meer van ons moesten laten zien! Alle kansen die we kregen moesten we beter afmaken, want als we dat deden dan
hadden we al ver voor kunnen staan. Eenmaal in de 2e helft....
Het ging al een stuk beter. We hebben er veel meer voor gestreden en wilden allemaal ervoor gaan. Jammer genoeg
gingen bij Des de kansen die ze maakte er beter in dan bij ons. Des kon er nog 3 scoren en wij maar 1. Met de eindstand
4-5 gingen we het veld uit. Erg jammer dat we niet hebben gewonnen, want dat had makkelijk gekund. Volgende week
gaat het hopelijk beter en gaan we er weer met goede moed tegenaan!!
Groetjes de B2

Crescendo D1 – VALTO D1
In het begin ging de wedstrijd gelijk op en VALTO opende met een afstand schot van Luca. Kort erna kwam de
tegentreffer van Crescendo en VALTO kwam wederom voor te staan en er volgde daarna nog een tegentreffer en stond
het 2-2. Tot de pauze Bas 2x en Liz 1x Wouter 2x en Julia 1x. In de rust konden we even bijtanken, maar al snel
scoorde Crescendo na de rust. Na een tijdje spelen scoorde Liz met een doorloop en Wouter er ook snel daarna een
doorloop. Liz schoot weer een bal erin. Hierdoor stond het 3-11. Maar Crescendo kwam nog wel met een tegentreffer.
Daarna scoorde VALTO nog 3x en werd de eindstand 4-14. Volgens de scheidsrechter was het 5-13. We keerde met
overwinning terug naar huis.
Jan-Pieter Vermeer

ONDO E2 – VALTO E2
Vandaag moesten we al vroeg richting Hoek van Holland voor de wedstrijd tegen ONDO E2. We hebben er al een keer
een oefenwedstrijd tegen gespeeld, die werd met 5-0 verloren. Dus nu dat beloofde een pittige wedstrijd te worden en
moesten scherp beginnen. Toen de wedstrijd begonnen was hadden we in de gaten dat we een goede kans maakten om
de wedstrijd punten mee naar De Lier te nemen. We waren in de eerste helft duidelijk de betere ploeg, met heel veel
kansen en 2 strafworpen, maar die werden helaas niet afgemaakt. De ruststand was 0-1 voor ons. In de tweede helft
kreeg ONDO wat meer kansen en helaas kon ONDO 2x scoren en stonden we 2-1 achter. Gelukkig konden we nog de
2-2 scoren. Van tevoren hadden we voor deze uitslag getekend, maar gezien de wedstrijd had winst meer verdiend
geweest.
Groetjes, Sanne en Joke

READY E1 – VALTO E3
Vandaag speelde de E3 tegen READY E1. In de verdediging begonnen Justin, Bart, Nova en ik (Lisa) en in de aanval
begonnen Stan, Tim, Maaike en Marith. In de tweede helft kwam Noah erin voor Maaike. In het begin scoorde Stan een
mooi doelpunt. Het was wel lastig, maar er werd goed verdedigd en in de aanval waren er mooie afstand schoten en er
werden verschillende doorlopen gemaakt. In de rust was het 2-2. De wedstrijd ging gelijk op en was leuk en spannend
om naar te kijken. Het ging best goed en Justin had er wel 4 gescoord! De eindstand was 5-5 en hiermee was coach
Danny helemaal tevreden.
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Groetjes, Lisa en Joke
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VALTO E4 – Ondo E4 (vorige week)
Op zaterdag 23-11-13 speelde VALTO E4 de wedstrijd tegen Ondo E4.
Na de winst in Leiderdorp twee weken geleden waren de spelertjes er op gebrand om weer een goede partij te spelen.
In het begin ging het gelijk op en scoorde Indy de 1-0 voor VALTO.
Door goed aanvalswerk van Ondo kwamen ze snel daarna op 1-1.
VALTO bleef zijn eigen spel spelen en de combinaties werden steeds beter.
e
De 2 helft ging wederom gelijk op met nog niet echt veel kansen voor beide partijen.
e
Aan het einde van de 2 helft gingen zowel VALTO als Ondo in de aanval, met kansen op de 2-1 voor beide ploegen.
Toch zijn ze tevreden met de 1-1 en spelen ze de volgende wedstrijd tegen Phoenix E2 in Zoetermeer.

ODO F1 – VALTO F1 (vorige week)
Veel te vroeg verzamelen voor een uitwedstrijd tegen ODO F1. Op naar de Hofstede in Maasland !
Eerst een beetje inschieten, en elkaar achterna zitten om de bal te krijgen. De muziek werd vast lekker hard aangezet,
zodat ook het publiek wakker werd. Na het fluitsignaal ging VALTO er gelijk serieus tegenaan. Sanne had er vandaag
veel zin in, en scoorde gelijk twee keer achter elkaar. Odo begon ook langzaam aan wakker te worden….
Iedereen speelde goed over, en door de snelle jongens in het team gaat de bal lekker snel van de een naar de ander.
Odo kreeg ook af en toe de bal, maar eigenlijk nauwelijks kansen. En bij VALTO ging bijna elke bal door het mandje.
Tim scoorde nog een keer, en toen stond het al 0-3. Er werd goed verdedigd, en lekker veel ballen werden onderschept.
Zo had VALTO het meeste bal bezit, en kon Sanne nog 2 keer scoren. Nouky vond het ook tijd om te gaan scoren, dus
toen stond het al 0-6. Het laatste gedeelte van de wedstrijd werd er nog lekker gespeeld, en hebben jullie laten zien dat
jullie al heel leuk kunnen korfballen. De doelpuntmakers waren niet meer bij te houden, maar de eindstand was 0-9. En
ook bij de strafworpen werd er gewonnen, met 0-4. Zaterdag a.s. speelt VALTO F1 om 11.15 thuis in de Vreeloo tegen
de andere koploper. Kom allemaal kijken naar dit leuke team met enthousiaste spelertjes !
Groeten van Melanie, moeder van Nouky

VALTO F1 – Excelsior F1
Afgelopen zaterdag was het zover, VALTO F1 trof de medekoploper Excelsior F1. De hele week hadden ze keihard
getraind, en vrijdagavond was er lekker gefeest met de zwarte pieten en Sinterklaas. Zaterdagochtend waren ze er
helemaal klaar voor, maar helaas misten we twee spelers. Tim en Sanne hadden ’s ochtends nog een keer Sinterklaas.
Daarvoor hadden we Niels gevraagd om mee te komen spelen, maar ook Niels was niet helemaal fit, en gelukkig wilde
Sanne O ook nog even mee komen doen, superbedankt! De wedstrijd werd goed gestart, door zowel de F1 als door
Excelsior. Dit was een tegenstander die wel een stukje beter was dan de teams die we hiervoor hadden gehad! Tim en
Sanne werden allebei duidelijk gemist, en het maken van goede kansen was daardoor nog een beetje moeilijk. Excelsior
wist vlak voor de Time-Out wel te scoren, en zo kwam de F1 voor het eerst dit zaalseizoen achter te staan met 0-1. Na
een goede peptalk in de Time-Out was de F1 er weer helemaal klaar voor. Iedereen had een plekje in de aanval;
aangeven, afvangen, tempo maken, en het was Niels die na vier keer schieten drie keer had gescoord! En zo ging de F1
met een goed gevoel de rust in. Na de rust kreeg Milan het moeilijke jongetje van Excelsior. Maar daar was Milan niet
bang voor, en hij liet aan iedereen zien wat hij de afgelopen weken allemaal geleerd had. Hij speelde zijn beste wedstrijd
tot nu toe, en was een aantal keer heel dichtbij een doelpunt. Maar ook de rest van de F1 stond niet stil; ballen
onderscheppen, voorverdedigen, doorlopen en schieten, alles werd uit de kast gehaald om de overwinning veilig te
stellen. Maar ook Excelsior wilde graag scoren, en we zagen een aantal ballen dichtbij de korf komen. Na de laatste
Time-Out kwam onze “eigen” Sanne nog het veld in, nadat ze snel na Sinterklaas naar de sporthal was gehaast om nog
even mee te spelen. En dat was niet voor niks, door het goede aangeven van Nouky maakte ze een prachtige
onderhandse doorloop, de 4-1. Haar tiende doelpunt in drie wedstrijden, knap hoor! Nouky, Estelle en Milan probeerden
ook nog van alles om een doelpunt te maken, maar Excelsior liet bijna geen gaten vallen in hun verdediging. Zo eindigde
deze spannende wedstrijd in een 4-1 overwinning voor VALTO F1. Een overwinning waarvoor gevochten is! Iedereen
was zo blij, dat er voor de strafworpen weinig concentratie meer over was, en deze werden verloren met 1-4. Dat maakte
helemaal niet uit, de punten waren binnen en de F1 staat nu eenzaam en alleen bovenaan in hun poule!
Volgende week staat om 11:15 ODO F1 thuis op het programma, waar vorige week nog met 0-9 van werd gewonnen.
De F1 breekt graag records, en er werd al blij geroepen dat ze met 10-0 gaan winnen, of zelfs met 100-0. Voor de
talentjes van VALTO F1 is namelijk geen uitdaging te moeilijk!
VALTO F1

VALTO F2 - Excelsior ( D ) F2
Afgelopen zaterdag 30 november speelde we thuis tegen Excelsior F2. En dit was toch wel een lastige wedstrijd.
Excelsior begon gelijk met de aanval en ze waren met 3 snelle jongens in het team toch wel erg snel. Maar VALTO was
vanaf het begin af heel fanatiek met het verdedigen. Toch konden we maar moeilijk de bal richting de andere kant
krijgen. Ondanks dat we keihard ons best deden om geen tegen doelpunt te krijgen werd het helaas na 11 minuten 0-1.
Uiteindelijk scoorden de tegenpartij na de pauze 0-2 en is de wedstrijd ondanks een aantal mooie tegenpogingen van
VALTO toch met 0-4 geëindigd. Met de strafworpen scoren Iris en Yara nog een punt voor VALTO en komt de stand op
2-3 voor de strafworpen. Des ondanks hebben we een lekkere wedstrijd gespeeld en weer heel veel geleerd. En
uiteindelijk de ochtend afgesloten met een klein feestje voor Isa die ons trakteerde omdat ze de volgende dag jarig was.
Hoera!!
Groetjes Moeder van Luna.
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