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Uitslagen 7 december
ONDO 1

- VALTO 1

ONDO 2

- VALTO 2

VALTO 4

- VEO 4

16 - 18

VALTO 3

- DES 3

10 -

VALTO 5

- ONDO 5

VALTO 6

- ODO 7

Tempo 12

- VALTO 7

12 - 19

Fortuna / MHIR A2

- VALTO A1

14 - 13

Weidevogels A2

- VALTO A2

17 - 10

ONDO G B1

- VALTO B1

5-

7

Achilles B2

- VALTO B2

11 -

7

VALTO B3

- Futura B2

8-

4

VALTO C2

- TOP / Justlease.nl C4

8-

4

VALTO C3

- Phoenix C3

6-

1

VALTO D1

- ALO D1

20 -

3

DES D2

- VALTO D2

4-

9

KVS / Maritiem D3

- VALTO D3

1-

2

VALTO E1

- Fortuna / MHIR E1

0-

4

VALTO E3

- DKC E1

1-

3

VALTO E2

- Dubbel Zes '66 E2

3-

0

VALTO E4

- Velocitas E3

0-

1

VALTO F1

- ODO F1

2-

1

VALTO F2

- Lynx F2

2-

0

ONDO F4

- VALTO F3

3-

0
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Nabeschouwingen
Afgelopen weekend stonden er weer 24 wedstrijden op het programma voor de teams van VALTO. Uiteindelijk werden
er 13 wedstrijden gewonnen en 11 verloren, waarbij natuurlijk het verlies van het vlaggenschip erg hard aan kwam.

Senioren
VALTO 1 ging op bezoek bij één van de buren: ONDO in ’s Gravenzande. Op papier een ploeg waar VALTO van zou
moeten kunnen winnen, maar helaas speelde VALTO te slap en was met name in de afronding niet scherp. ONDO was
dit bij vlagen (en op de juiste momenten) wel, waardoor er aan het eind van de wedstrijd een pijnlijke nederlaag op het
scorebord stond: 14-12. Aankomende zaterdag speelt het eerste thuis tegen medekoploper Merwede en dan zal het toch
echt beter moeten gaan!
VALTO 2 ging ook op bezoek bij ONDO. Het tweede speelde geen al te beste wedstrijd, maar door de zwakke
tegenstander, die in de hele wedstrijd maar 5 keer wist te scoren, werd het toch een ruime overwinning: 5-12. Ook voor
het tweede wacht aanstaande zaterdag medekoploper Merwede en bij winst kan het tweede alleen aan kop komen!
VALTO 3 speelde thuis tegen DES 3. Een moeizame wedstrijd, maar door de nipte overwinning, die het derde er uit wist
te slepen, 10-9, heeft het derde van plek gewisseld met DES en draait het lekker bovenin mee.
VALTO 4 speelde thuis tegen één van de koplopers: VEO 4. Het vierde speelde een goede wedstrijd, bleef in de buurt
van VEO, kwam een paar keer sterk terug tot een gelijkspel, maar uiteindelijk werd er toch weer aan het kortste eind
getrokken en ging VEO met de punten naar huis: 16-18. Hierdoor staat het vierde nog altijd op de laatste plek met nul
punten. Balen, maar als het spel zo blijft, gaan er zeker nog punten volgen!
VALTO 5 speelde thuis tegen koploper ONDO 5. Helaas voor het vijfde een sterkere tegenstander, die al snel het
verschil maakte. Einduitslag: 8-14.
VALTO 6 speelde thuis tegen een andere buurvereniging: ODO 7. Voorafgaand aan de wedstrijd had ODO een puntje
minder dan VALTO. Doordat er met 7-10 verloren werd, is er nu op de ranglijst dus van plek gewisseld en staat ODO
één puntje voor op VALTO.
VALTO 7 speelde uit tegen Tempo 12. Het zevende draait bovenin mee en Tempo staat onderaan en wist nog geen
punt te behalen. Ook dit keer liep het lekker bij VALTO en er werd met 12-19 gewonnen. Het zevende staat nu op een
gedeelde tweede plek, met al wel 5 punten achterstand op de nummer 1 met een wedstrijd minder gespeeld.

A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Fortuna A2. Doordat koploper Weidevogels gelijk had gespeeld, kon de A1 op gelijke
hoogte komen als ze zouden winnen. Helaas kwam de A1 net tekort en verloor het met het kleinst mogelijke verschil: 1413.
VALTO A2 speelde uit tegen Weidevogels A2. Op het veld had onze A1 het al moeilijk met deze tegenstander en dus
was het voor de A2 eigenlijk een onmogelijke opgave. Dit bleek ook wel uit de stand: er werd met 17-10 verloren. De A2
wacht nog altijd op haar eerste punten….
VALTO A3 was vrij.

B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen ONDO B1. Verdedigend had VALTO de wedstrijd volledig onder controle en aanvallend
was de B1 duidelijk de betere ploeg. Er werden nog wel teveel goede kansen gemist, maar gelukkig waren het er
genoeg om toch de winst mee naar huis te nemen: 5-7. Aanstaande zaterdag speelt de B1 thuis tegen koploper TOP B1.
Een belangrijke wedstrijd, want bij winst behoudt de B1 de aansluiting bij de koppositie.
e
VALTO B2 speelde uit tegen Achilles B2. Buiten wist de B2 nog kampioen te worden in de 3 klasse, maar binnen heeft
de B2 het moeilijk in dezelfde klasse. Ook dit keer wist de B2 de punten niet mee naar huis te nemen, er werd verloren
met 11-7.
VALTO B3 speelde thuis tegen Futura B2. De B3 is het zaalseizoen goed gestart en draait lekker bovenin mee. Dit
mede door de enthousiaste inzet van de nieuwe coaches: Bart Versteegen en Vincent Cornelisse. Ook de wedstrijd
tegen Futura werd gewonnen, 8-4. Aanstaande zaterdag speelt de B3 thuis tegen Fortuna B3, die nog geen wedstrijd
verloren heeft, dus bij winst worden er goede zaken gedaan.

C-jeugd
VALTO C1 was vrij.
VALTO C2 speelde thuis tegen TOP C4. De C2 staat bovenaan en TOP wist pas twee punten te verzamelen. De
wedstrijd ging in het begin nog wel gelijk op, maar uiteindelijk werd er toch makkelijk gewonnen: 8-4. Aanstaande
zaterdag is de C2 vrij en de week daarna staat de wedstrijd tegen de nummer twee op het programma en kan het gat
dus vergroot worden.
VALTO C3 speelde thuis tegen Phoenix C3. VALTO was duidelijk de betere ploeg, had het meeste balbezit, maar had
wat moeite met het afmaken van de kansen. Uiteindelijk werd er met 6-1 gewonnen. Hiermee blijft de C3 ongeslagen
bovenaan staan.

D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen ALO D1. Op het veld werd hier al ruim van gewonnen, dus de verwachtingen waren
hoog gespannen. De D1 was ook dit keer de betere ploeg en scoorde er flink op los. Er werd goed samengespeeld en
vaak gescoord vanuit mooi opgezette aanvallen. Vooral in de tweede helft was de afronding hoog, want via een
ruststand van 7-1, werd er uiteindelijk met 20-3 gewonnen. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen DES D1 op
het programma, die samen met VALTO op de tweede plek staat met acht punten uit vijf wedstrijden.
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VALTO D2 speelde uit tegen DES D2. De D2 draait lekker bovenin mee en DES staat onderaan. De D2
speelde een goede wedstrijd en kon na afloop de punten mee naar huis nemen, met een 4-9 overwinning.
Aanstaande zaterdag is de D2 vrij en daarna staat thuis de wedstrijd tegen Phoenix D1 op het programma.
VALTO D2 heeft nu 7 punten uit vier wedstrijden en Phoenix 6 punten uit drie wedstrijden. Een belangrijke
wedstrijd dus.
VALTO D3 speelde uit tegen KVS D3. Een wedstrijd met weinig doelpunten, maar wel met een gunstig
resultaat voor VALTO, want er werd met een nipte overwinning gewonnen: 1-2.

E-jeugd

e

VALTO E1 speelde thuis tegen Fortuna E1. De E1 gaat steeds betere wedstrijden spelen in de 1 klasse en
ook dit keer speelde de E1 een prima wedstrijd tegen koploper Fortuna. Helaas lukte het niet om de kansen
af te maken en dat deed Fortuna wel, waardoor er wat geflatteerd met 4-0 verloren werd. Maar met de
stijgende lijn in het vertoonde spel, gaat het binnenkort zeker lukken om een keer de volle punten te pakken!
VALTO E2 speelde thuis tegen Dubbel Zes E2. Dit werd een keurige overwinning voor de E2: 3-0.
VALTO E3 speelde thuis tegen DKC E1. De E3 zit in een zware poule, maar gaat wel met sprongen vooruit.
Dit was ook afgelopen zaterdag terug te zien, want DKC draait bovenin mee en had toch best wat moeite om
van de E3 te winnen. Uiteindelijk werd het 1-3.
VALTO E4 speelde thuis tegen Velocitas E3. Velocitas had nog geen wedstrijd gewonnen en VALTO had al
drie punten behaald. Het werd een spannende wedstrijd met volop kansen, maar helaas wist alleen
Velocitas één keer te scoren en dus werd er met 0-1 verloren.

F-jeugd
VALTO F1 speelde thuis tegen ODO F1. De nummer 1 (VALTO) tegen de nummer laatst (ODO). Dit was in
de wedstrijd echter niet echt terug te zien, want VALTO had het erg moeilijk. Uiteindelijk werd er gelukkig wel
gewonnen: 2-1.
VALTO F2 speelde thuis tegen Lynx F2. Een gelijk opgaande wedstrijd met kansen over en weer. VALTO
was net even wat scherper in de afronding en wist daardoor met 2-0 te winnen.
VALTO F3 speelde uit tegen ONDO F4. Helaas was ONDO een maatje te groot voor VALTO en er werd met
3-0 verloren.

Zaterdag 14 december 2013
11739

2F

VALTO 1 - Merwede 1

15:50

Vreeloo-hal

Hal 1

14733

R2I

VALTO 2 - Merwede 2

14:30

Vreeloo-hal

Hal 1

16676

R3N

KCR 4 - VALTO 3

19:20

De Fakkel

Veld 1

16716

R3K

VALTO 4 - Fiks 3

15:50

Vreeloo-hal

Hal 2

5189

R6E

Excelsior (D) 7 - VALTO 6

19:45

De Buitenhof Delft

Veld 1

5100

R7F

ONDO (G) 6 - VALTO 7

18:40

Westlandhal

Veld 1

18530

A1F

VALTO A1 - Die Haghe A1

13:15

Vreeloo-hal

Hal 1

19141

A2K

VALTO A2 - IJsselvogels A2

14:35

Vreeloo-hal

Hal 2

7011

A4C

VALTO A3 - ONDO (G) A3

13:20

Vreeloo-hal

Hal 2

19928

B1G

VALTO B1 - TOP (A) B1

11:15

Vreeloo-hal

Hal 1

5377

B3B

VALTO B2 - Dijkvogels B2

12:15

Vreeloo-hal

Hal 1

Steven

5944

B5D

VALTO B3 - Fortuna/MHIR B3

11:15

Vreeloo-hal

Hal 2

Thomas

21513

C1F

VALTO C1 - Excelsior (D) C1

12:15

Vreeloo-hal

Hal 2

7640

C5F

KZ Danaiden C3 - VALTO C3

13:15

Drie Oktoberhal Leiden

veld 1

7887

D1C

DES (D) D1 - VALTO D1

14:00

De Hoornbloem

Veld 1

9911

E8-3F ONDO (G) E3 - VALTO E3

09:55

De Hoekstee

Veld 1

9913

E8-3G Dijkvogels E2 - VALTO E2

12:00

Sporthal Maasdijk

Veld 1

9914

E8-3H Excelsior (D) E1 - VALTO E4

11:00

De Buitenhof Delft

Veld 1

10798

F3F

10:00

HKV/Ons Eibernesthal

Veld 1

ALO F2 - VALTO F2
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Dennis

Zaalwacht
Hal 1

Hal 2

11:00-13:00

Bo Alsemgeest

11:00-13:00

Tessa Wijnvoord

13:00-15:00

Hellen Korteland

13:00-15:00

Sandra Poot

15:00-17:00

Marleen Slaman

15:00-17:00

Arie Hoogerbrugge

Opstellingen zaterdag 14 december
VALTO 1
aanwezig : 13.40h
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon
Heren : Niels K, Frank de R, Thom, Rob

Res : VALTO 2
Res : VALTO 2

VALTO 2
aanwezig : 13.40h
Dames : Mirjam, Daniëla, Antoinette, Manon
Heren : Luuk, Lennart, Pieter, Kevin

Res : VALTO 1
Res : VALTO 1

VALTO 3
vertrek : 18.00h
Dames : Leonie, Kim, Denise, Mariska
Heren : Jeroen, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C

Res : Anna, ???
Res : ???

VALTO 4
aanwezig : 15.00h
Dames : Hellen, Esther, Anna, Nia
Heren : Arnold K, Arnold P, Marco?, Mark

Res : Denise
Res : ???

VALTO 6
vertrek : 18.45h
Dames : Petra de J, Gerda, Jeanette, Ria, Nathalie
Heren : Frank P, Jelle, Ruud, Rinze

Res : Vincent

VALTO 7
vertrek : 17.30h
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen
Heren : Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico

Res : Hellen

Nieuws van de Technische Commissie
Oeps, en barstje in de opmars van VALTO 1 en VALTO A1. VALTO 2
daarentegen deed erg goede zaken. Zowel in de poule van VALTO 1 als
VALTO 2 staan VALTO en Merwede gedeeld bovenaan. Dat wordt een
spetterende wedstrijd a.s. zaterdag!

Spelerskaarten en wedstijdformulieren
Aanvoerders: graag de wedstrijdformulieren en de spelerskaarten van invallers achterlaten in sporthal (in de
plastic doos op de receptie).

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.
De Bijblijver, 9 december 2013
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Toptrainers VALTO 3/4 :
Datum

Dag

Tijd

Toptrainer

Dinsdag

20:00

Marco Swikker

e

Dinsdag

20:00

Mark van Geest

e

Dinsdag

20:00

Johan van der Meer

e

Dinsdag

20:00

Rob van der Stelt

Dinsdag

20:00

Bart van Muyen

e

1 dinsdag van de maand
2 dinsdag van de maand
3 dinsdag van de maand
4 dinsdag van de maand
e

5 dinsdag van de maand

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

Dinsdag

21:00

Martin van der Wel

17 december

Dinsdag

21:00

Arnold Kok

Nieuwe jaar

Wordt nog bekend gemaakt.

Oefenwedstrijden
Op maandag 6 januari zijn er 2 oefenwedstrijden voor onze selectie:

Datum	
   Dag	
  

Tijd	
  

Thuis	
  
VALTO	
  
06-‐jan	
   Maandag	
   19:15	
   2	
  
VALTO	
  
06-‐jan	
   Maandag	
   20:20	
   1	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Uit	
  

Lokatie	
  

Scheidsrechter	
  

DOS	
  Westbroek	
  2	
   Sosefhal	
   Pierre	
  van	
  V.	
  
DOS	
  WestZaan	
  1	
   Sosefhal	
   Jan	
  Korteland	
  
Strijphorst	
  2,	
  
2675WN	
   Honselersdijk	
  

Tot zaterdag in de zaal! Namens de TC, Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

___________________ Einde TC nieuws __________________

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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Time Out a.s. zaterdag
Meld je nu aan voor de busreis naar TIME OUT 14 DECEMBER (a.s Zaterdag)!
Er zijn NOG MAAR 6 plekjes vrij!!!!
Wil jij nog mee? Lees dan snel hieronder...
-- HOE MOET IK ME AANMELDEN? -* € 27,50 (Busreis heen en terug + entree Time Out)
overmaken naar rekeningnummer: 124771408 (Ter name van R. Kester)
* Bij omschrijving je voor+achternaam en club vermelden
* Wanneer je geen lid bent van een korfbalclub vermeld je de club van je vriend/vriendin
A.s. zaterdag is niet zomaar een zaterdag avondje bij Time Out in Gemert.
Namelijk Yellow Claw en Gunz 4 Hire komen!
Daarnaast komen er nog veel meer andere bekende artiesten.
Bus vertrektijd heen: 21:30
Bus vertrektijd terug: 04:00
Verzamelplaats: Parkeerplaats Vreeloo
Voor overige vragen kan je ons contacten via Facebook of een bericht sturen naar Pieter, Laurens V of
Ruben.
De Bijblijver, 9 december 2013
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TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, is wederom het initiatief genomen om tijdens de thuiswedstrijden
van VALTO 1 een team te kiezen als “TEAM VAN DE WEEK”
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het
team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Met behulp van een spel kaarten kan het
publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de
wedstrijd bekend gemaakt worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
Team vd
Week
14-12-2013 VALTO 1

Merwede 1

15.50 u

Vreelo

De Lier

11-1-2014

VALTO 1

Olympia 1

15.45 u

Vreeloo

DE LIER E2

Laura

Ruben/Michael

25-1-2014

VALTO 1

Vlaardingen 15.45 u

Vreeloo

DE LIER E1

Niels

Simon/Thijs

08-02-2014 VALTO 1

Ondo 1

17.15 u

Vreeloo

DE LIER kangaroos

Petra

Rick/Ruben

8-3-2014

Korbatjo 1

17.15 u

Vreeloo

DE LIER ?

Sharon

Michael/Simon

VALTO 1

E3

Tas
Filmen
Brengen
Frank
Rick/Thijs

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Marielle Ridder en Anja van der Eijk.

Wedstrijdverslagen
VALTO mist scherpte en verliest terecht van ONDO
Sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 uit in ’s-Gravenzande tegen ONDO 1. De stand voorafgaand aan de
e
wedstrijd: VALTO ongeslagen bovenaan in de 2 klasse en ONDO op een gedeelde vierde plek met vier
punten uit vier wedstrijden. Door een blessure bij Niels Koole mocht Thom Voskamp eerder dan verwacht,
na zijn knieblessure, weer zijn opwachting maken in de basis van VALTO 1. De wedstrijd vond plaats in een
sfeervolle Westlandhal, die goed gevuld was met zowel publiek van ONDO als van VALTO.
De eerste aanval van ONDO strandde door een onderschepping van VALTO en de eerste aanval van
VALTO leverde via een afstandsschot van Rob de Ruiter gelijk een doelpunt op, waardoor de start weer
goed was, 0-1. Helaas leverden de volgende aanvallen geen doelpunt op, waardoor ONDO de gelijkmaker
wist te maken, 1-1. Maar ook het tweede aanvalsvak wist via een afstandsschot van Ellen vd Haagen al snel
de korf te vinden en zo kwam VALTO wederom op voorsprong, 1-2. Via een strafworp kon ook de 1-3
gemaakt worden, maar die werd helaas gemist, waarna ONDO weer de gelijkmaker kon maken, 2-2. Hierna
brak een fase aan waarin er bij VALTO veel gemist werd en bij ONDO de kansen netjes afgemaakt werden,
waardoor ONDO uitliep naar 5-2. Via een afstandsschot van Frank de Rijcke werd het 5-3, maar ONDO
maakte vrijwel meteen de 6-3. Rob de Ruiter verzilverde vervolgens een vrije bal en zette de 6-4 op het
scorebord. Hierna scoorde ONDO 3x op rij en liep uit naar 9-4. Vlak voor rust lukte het nog om iets terug te
doen: met een afstandsschot van Sharon Prins werd de ruststand bepaald op 9-5.
In de rust hamerde coach Marco Swikker op de scherpte die VALTO miste en dat er meer strijd geleverd
moest worden om het duel alsnog met winst te beslissen. Daarbij was het belangrijk om goed uit de
startblokken te komen bij de aanvang van de tweede helft.
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Helaas was het juist ONDO die scherp de kleedkamer uit kwam en uitliep naar een 11-5 voorsprong. Pas toen kwam er
wat strijdlust bij VALTO terug, maar later zou blijken dat dit te laat was. Via een afstandsschot van Thom Voskamp en
een korte kans van Rob de Ruiter werd het gaatje verkleind naar 11-7. Luuk van Staalduine werd gewisseld voor Niels
vd Lingen om zo wat meer lengte in het veld te krijgen, omdat VALTO met name in de rebound wat te kort kwam. Helaas
was het gelijk ONDO die weer voor de 12-7 zorgde. Een afstandsschot van Frank de Rijcke zette de stand weer op 12-8.
Op dit moment kwam Antoinette Hanemaaijer in het veld op de plek van Sharon Prins. Halverwege de tweede helft werd
de stand weer verkleind naar drie doelpunten via een afstandsschot van Rob de Ruiter, 12-9. Dit was het moment om
nog verder aan te sluiten, maar ook nu weer was het ONDO die de marge veilig stelde, 13-9 en gelijk gevolgd door de
14-9. Via een strafworp van Frank de Rijcke en een vrije bal van Rob de Ruiter werd het 14-11. Niels Koole was
inmiddels het veld ingekomen op de plek van Thom Voskamp om ook in dit vak wat meer lengte in te brengen. Na een
grove overtreding van een ONDO heer (uit het andere vak!) bij de middenlijn op aanvoerder Rob de Ruiter liepen de
gemoederen hoog op. Rob bleef lange tijd geblesseerd op de grond liggen, maar had nog voldoende kracht om de
verkregen vrije bal zelf te verzilveren en de 14-12 op het scorebord te zetten. Hierna verliet hij gelijk het veld en nam Ron
Boekestijn zijn plek in. Met nog drie minuten te spelen, zette VALTO alles op alles om nog dichterbij aan te haken, maar
het geluk was niet aan onze zijde en ONDO speelde de wedstrijd rustig uit. Het gevolg: een terechte nederlaag van 1412. Het vlaggenschip was na afloop aangeslagen, maar heeft de nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. Veel tijd om bij
de pakken neer te zitten, is er niet, want aanstaande zaterdag staat het thuisduel tegen medekoploper Merwede op het
programma. Duidelijk is dat de ploeg zich deze week snel moet herpakken en er voor moet zorgen dat de punten
aanstaande zaterdag in De Lier blijven, zodat na afloop VALTO weer als enige de koppositie inneemt! De wedstrijd
begint om 15.50 uur en we hopen iedereen langs de lijn te zien om ons aan te moedigen.
Groetjes VALTO 1

VALTO 2 – ONDO 2
Afgelopen zaterdag stond er voor ons wederom een derby op het programma. Een tegenstander die best te doen moest
zijn maar waar we zeker niet te makkelijk over moesten gaan denken. Vol goede moed en met de juiste focus kwamen
we aan in ’s Gravenzande. Met het vele publiek dat ons kwam aanmoedigen in ’s Gravenzande konden we om 18.50u
dan echt beginnen! Aan het begin van de wedstrijd moesten we toch wel even inkomen. We hadden redelijk lange
aanvallen alleen moesten de ballen er nog wel in. Duidelijk was wel dat wij de betere ploeg waren en als gewoon lekker
ons spel bleven spelen de punten voor ons waren! Uiteindelijk zijn we met een 3-6 voorsprong de rust in gegaan. Met
hier en daar een aanwijzing van Teun en Lennart en een lekker mandarijntje konden we er weer tegenaan.
In de tweede helft is ONDO geen moment echt gevaarlijk geweest voor de eindstand. Het was overduidelijk dat wij de
betere ploeg waren en met de punten naar huis toe zouden gaan. Uiteindelijk hebben we met een stand van 5-12 deze
derby gewonnen. Volgende week staat er een belangrijke wedstrijd op het programma, zowel voor een als voor twee.
We spelen thuis tegen Merwerde, waar beide teams gedeeld 1e mee staan. De alles bepalende wedstrijd om wie er met
de koppositie vandoor gaat. We hebben jullie dan ook allemaal hard nodig en hopen dat jullie aanwezig zijn om ons te
steunen. VALTO 2 –Merwerde 2 zal om 14.30u beginnen, zorg dat je erbij bent!
Reserves, invallers en publiek, bedankt voor jullie aanwezigheid in ’s Gravenzande.
Groetjes VALTO 2

VALTO 5 vs Ondo 5
Een moeilijke slag zou dit worden dat wisten we allemaal.
Hellaas zet het niet mee. Hoewel er genoeg kansen waren voor VALTO konden we deze niet benuttigen. Het sterk
aanvallende Ondo had daarin tegen niet heel veel moeite met puntjes pakken waardoor zal al snel een voorsprong
maakte. Deze voorsprong kreeg VALTO vervolgens ook niet meer dicht wat ze ook probeerde. Ondo was deze week
gewoon te sterk. En zo ziet de bemanning de schat steeds verder weg drijven, met geen mogelijkheid om dichterbij te
komen. Ook alle landrotten weer bedankt voor alle inspanning.

VALTO A1 (zaterdag 30 november)
Na een week van trainen moesten we zaterdag aantreden tegen Excelsior A1.
Een leuke tegenstander om tegen te spelen, waar ook net als alle andere tegenstanders van gewonnen moest worden.
We begonnen de wedstrijd erg goed. We konden al snel een verschil van 2 doelpunten maken. Dit konden we goed
doorpakken en zo speelde we de eerste helft erg lekker. Dit resulteerde dan ook tot een ruststand van 9-4. De tweede
helft wilden we precies hetzelfde doen. Helaas bleef dit al gauw uit. Het baltempo ging wat omlaag en de kansen en de
doelpunten bleven uit. Excelsior daarin tegen scoorde wel. We hadden moeite om ons eigen spelletje te spelen en het
doelpunten verschil werd minder. Gelukkig zaten er ook nog goede aanvallen tussen en daardoor konden we het 4
doelpunten verschil toch nog behouden. Ook al was de tweede helft misschien minder goed dan de eerste helft , hebben
we toch een verdiende overwinning behaald door onze strijdlust.
De uitslag was 14-11. Met vooral de goede dingen in onze gedachtes gaan we op naar volgende week en gaan we de
volgende wedstrijd de hele wedstrijd spelen. We moeten dan tegen fortuna A2 om 20.05. Erg laat maar u bent alle van
harte welkom om ons aan te moedigen in delft.
Groetjes de A1
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VALTO A1
Zaterdag stond de wedstrijd tegen Fortuna A2 op het programma. Vorige week speelde we tegen Excelsior en wonnen
we de wedstrijd. Dit wilde we doortrekken. De voorbereiding van deze week kon helaas beter. Dit kwam door sinterklaas.
We speelde pas om 20.05 wat niet ideaal was, maar bij winst zouden we beloond worden met de eerste plaats. De
wedstrijd ging in evenwicht van start. Het ging opzich goed, maar het kon allemaal wel wat beter en scherper. We
moesten een groter gat zien te slaan in de eerste helft om het onszelf makkelijker te maken. We hadden genoeg kansen
en bij de dames lag genoeg ruimte, maar er werd te weinig uitgehaald. Zo bleven de doelpunten een beetje uit en we
gingen rusten met een stand van 5-6 in ons voordeel. De tweede helft moesten we beter gaan kijken waar de beste
kansen lagen. Dit betekende wat meer op de dames spelen, maar het werd steeds rommeliger. We bleven op gelijke
hoogte, maar verloren de grip in de wedstrijd. De kansen werden minder en het spel ook. Zo gaven we een voorspong
van 7-9 weg en werd het weer spannend. Iets wat erg gevaarlijk is bij een club als Fortuna. De kunst was dan ook om
rustig te blijven in deze spannende strijd en de bal in de ploeg te houden. Daar vandaan goede kansen te pakken en
deze te benutten. Dit bleek echter erg moeilijk te zijn. In de laatste minuut stond het 12-12 en met een strafworp tegen
viel de stand slecht uit voor ons. 13-12 in het voordeel van Fortuna. Dit is een nederlaag die zeker voorkomen had
kunnen worden, maar er zat in deze wedstrijd niet meer in dan een nederlaag. We hebben het zelf de tweede helft laten
liggen. Gelukkig is er een lichtpuntje. De concurrenten verliezen ook en we doen nog volop mee voor het
kampioenschap. Volgende week kunnen we ons weer laten zien en ons revancheren. Met een betere voorbereiding en
de volle inzet moet er volgende week weer een overwinning op het bord staan. Dan treden we thuis aan tegen die Haghe
A1. U bent van harte welkom.
Groetjes de A1

Weidevogels A2 - VALTO A2

de

Zaterdag vertrokken wij om 16.00 naar Bleiswijk. Hier zouden we Weidevogels A2 ontmoeten, die op de 2 plaats staan.
Voor hun was winst belangrijk en het enige wat wij konden doen was het hen moeilijk maken. We begonnen de wedstrijd
met in de aanval: Martijn, Rik, Inge en Nikki, en in de verdediging: Aileen, Mandy, Alex en Steven. De scheidsrechter van
Fortuna was trouwens weer een keer niet komen opdagen, wat een verrassing, dus floot er iemand van Weidevogels.
We begonnen de eerste helft niet heel sterk. Dit kwam deels omdat alle jongens van weidevogels minstens een kop
groter waren, dan onze jongens. Dit leidde tot heel veel moeite in de aanval. De schoten gingen er niet in en er was
weinig afvang. We gingen de rust dan ook in met 7-2.
In de rust hebben we lekker genoten van prachtige kerstmuziek in de kleedkamers en werden we weer gemotiveerd door
de
een praatje van Denise. De 2 helft begonnen we dan ook meteen goed. Er werd beter aangevallen en beter verdedigd.
Helaas kwam dit allemaal net te laat. Want we hebben uiteindelijk verloren met 17-10. Wel moet er gezegd worden we er
met zijn alle voor zijn gegaan en dat Inge drie strafworpen heeft gescoord!
de
Volgende week mogen we tegen IJsvogels, die 4 staan. Als we nu meteen beginnen met scoren en niet wachten tot de
de
2 helft, winnen we misschien wel een keertje. Wat ook wel eens leuk zou zijn. Esmee en Lisanne nog bedankt voor het
reserve zitten!
Groetjes, A2

Ondo (G) B1 - VALTO B1
Zaterdag 7 December stond Ondo B1 als tegenstander op het lijstje. In de aanval begonnen Thijs, Rick, Lisanne en
Esmee. De verdediging begon met Ruben, Simon Daphne en Femke. De eerste paar minuten stonden zowel de aanval
als de verdediging perfect te spelen en dat werd beloond doordat de stand al vrij snel op 0-2 voor VALTO stond. Deze 2
goals waren allebei een strafworp, slim veroorzaakt door Rick. In eerdere wedstrijden zijn de eerste 2 goals ook voor
VALTO geweest. Dat is natuurlijk een lekker begin, maar wat ook in eerdere wedstrijden is gebeurd, is dat na die goals
de tegenstander begint met scoren en dus ook deze wedstrijd. Na een tijdje scoorde Ondo dus de 1-2 en zelfs de 2-2.
Eventjes van kant wisselen en weer verder spelen. In deze aanval lukte het, het vak weer om een strafworp mee te
krijgen en ook die werd goed benut. Nog een doorloop in het aanvalsvak en de stand stond alweer op 2-4. Het zo goede
Ondo leek even helemaal verbaasd van het spel van VALTO en werd dat nog meer nadat een prachtig afstandsschot
werd gescoord en een vrije bal zowat verticaal de korf in viel. 2-6 voor VALTO inmiddels! Maar VALTO zou VALTO niet
zijn als ze het op het laatste moment niet nog even spannend zouden maken. Dit gebeurde dan ook en de stand
ging naar 3-6, verder naar 3-7 en ook nog naar 4-7. Nu zou je denken: er is toch geen enkel probleem met een stand
van 4-7? Toch werd er nog te gehaast en slordig gespeeld door VALTO, wat ook leidde tot het laatste goal van de
wedstrijd, helaas voor de tegenpartij: 5-7. Een prima uitslag en verder ook prima wedstrijd. Wel moet er nog steeds
worden gewerkt aan schotzuiverheid, want 7 goals zijn voor deze wedstrijd dan wel genoeg, maar wie weet voor een
andere wedstrijd niet. En dan waren 4 van die goals ook nog is strafworpen!
Volgende week speelt TOP tegen ons, thuis om 11:15.
Tot volgende week!
Groeten, De B1

Achilles B2 – VALTO B2
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen Achilles in Den Haag, omdat Luuk en Sharon zelf een wedstrijd hadden was
Angelie onze coach. Omdat wij de laatsten wedstrijden allemaal verloren hebben, waren we erg gemotiveerd om weer
eens een wedstrijd te winnen. Zo begon de wedstrijd goed, het bleef lang 0 – 0. Waarna toch de 1 – 0 achterstand
kwam. Maar dit wisten wij goed te maken met de 1 – 1, 1 – 2 en ook de 1 – 3. Zo zaten wij goed in de wedstrijd en
gingen onze kansen erin, maar jammer genoeg hadden wij ook veel plaats fouten waardoor het 2 – 3 werd.
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Uiteindelijk gingen we met 4 – 5 de rust in. De tweede helft ging een stuk slechter bij ons en beter bij Achilles. Achilles
maakte er vrij snel drie waardoor de stand 7 – 5 werd. De kansen van Achilles gingen er nu wel in en bij ons niet meer.
De eindstand is 11 – 7 geworden. Volgende week moeten wij thuis tegen Dijkvogels. Hopelijk weten we dan wel te
winnen!
Groetjes de B2

VALTO C3
Hallo allemaal,
De C3 moest deze zaterdag tegen Phoenix thuis spelen. Eerst werd er Sinterklaas gevierd bij Leontine thuis.
We hebben gedobbeld en patat gegeten. Rond 17.00 uur vertrokken we op de fiets naar de sporthal.
We gingen goed van start! Er was veel support aan de kant. Noa scoorde het eerste doelpunt met een schot. Het
tweede doelpunt werd door Joost gescoord. En het derde doelpunt werd door Vera gescoord met een mooie doorloop.
Met 3-0 gingen we de pauze in. Na de pauze moesten we er weer even in komen.
Phoenix pakte de kans en scoorde 1 maal. Uiteindelijk werd het 6-1.
Peter en Leontine bedankt voor de gezellige middag!
Groetjes Richelle.

VALTO D1- ALO D1
We moesten vroeg beginnen maar we hadden als nog veel publiek. JP maakte de 1-0(wegtrek van afvang), Luca de 20(schot) en JP weer de 3-0(doorloop) toen gingen we wisselen. In het andere vak maakte Wouter de 4-0(doorloop) en de
5-0(doorloop) en Liz de 6-0(schot) en de 7-0(wegtrek van afvang) als laatste maakte ALO nog de 7-1(strafworp). Toen
was het rust. Van Frank kregen we te horen dat we de kansen meer moesten afmaken, en in de tweede helft is dat
aardig gelukt. Maar eerst scoorde ALO de 7-2. Daarna waren wij aan de beurt. JP scoorde de 8-2(schot achter korf) en
de 9-2(schot), Luca de 10-2(korte kans) JP de 11-2(doorloop), Tessa de 12-2(doorloop), JP de 13-2(doorloop), ALO de
13-3(doorloop), JP de 14-3(schot) en Luca de 15-3(strafworp) en toen gingen we wisselen. In het andere vak scoorde Liz
de 16-3(schot) en de 17-3(schot), daarna werd Wouter gewisseld voor Koert, en al gauw lag er een in door Koert 18-3
(korte kans), Julia nog de 19-3(doorloop) en uiteindelijk werd de stand beslist door Bas die maakte de 20-3(schot). Koert
nog bedankt voor het meespelen.
Gr. Wouter

VALTO D3 speelde tegen DSV Maritiem D3
Eerst scoorde Jytte in de 15e minuut. De tegenpartij scoort naar 1-1 zo'n 5 minuten later. Het spel gaat redelijk gelijk op
met veel kansen voor VALTO. Helaas bleven meeste kansen onbenut en de rust gaat in met gelijk 1-1. In de 4e minuut
van de tweede helft scoorde Julia de 2-1. Sterk spel van VALTO in de tweede helft. Strafworp van Kim gemist. Nog even
wat spannende momenten van de tegenpartij in de laatste minuten, maar de eindstand bleef 2-1.
Groetjes, Sanne poot

VALTO E1
VALTO E1 speelde zaterdag thuis tegen de koploper Fortuna E1. Na 10 min scoorde Fortuna. De ruststand was 1-0.Vlak
na de rust scoorde Fortuna 2-0. Daarna moesten we naar de andere zaal. Jammer genoeg lukte het daar ook niet om te
scoren. De eindstand is 4-0 geworden.
Kim

VALTO E3 – DKC E1 (7 december)
Zaterdag 7 december was een spannende dag want VALTO E3 moest aantreden tegen DKC E1. Met een complete
selectie en goed gevulde tribunes kon de wedstrijd tegen de bijna koploper beginnen. Justin en Nova zaten de eerste
helft op de reserve bank en mochten het score bord bijhouden. Dit ging hun overigens zo goed af dat VALTO, na een
achterstand van 0-1, gelijk met 3-1 voorkwamen door een mooi punt van Marit. Dit doelpunt werd door de scheidsrechter
overigens wel goedgekeurd maar telde maar voor 1 punt waardoor het tocht 1-1 bleef. Het was een super spannende
eerste helft met veel meer kansen voor VALTO en heel weinig kansen voor DKC alleen gingen hun kansen er wel in en
bij VALTO niet waardoor het een ruststand van 1-2 werd. Na een peptalk van de coach werd er weer heel fanatiek en
e
enthousiast begonnen aan de 2 helft en ging VALTO op jacht naar de gelijkmaker. Justin werd gewisseld voor Bart en
Nova mocht het veld in voor Maaike. Het spelletje ging super snel en iedereen deed zijn/haar stinkende best waardoor
het een genot was om te kijken en aan te moedigen. Helaas wilde de bal bij ons niet in de korf en kreeg DKC nog slechts
een enkele kans die ze wel wisten te benutten waardoor het uiteindelijk 1-3 werd. Het is echt leuk om te zien dat het
steeds meer een team word en dat het spelletje steeds sneller gaat. Als we de scheids een klein beetje meer mee
hadden gehad en niet in een aanval af werden gefloten had de wedstrijd er al heel anders uit kunnen zien en hadden we
hier misschien nog wel een puntje aan over kunnen houden. Helaas mocht dit niet zo zijn maar er zit zoveel vooruitgang
in dit team dat het niet anders kan dan dat er binnenkort punten gepakt gaan worden. We kijken nu al uit naar volgende
week want dit smaakt naar meer.
Alex en Stan Keijzer
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VALTO E4
Al vrij snel scoorde Ibrahim voor VALTO maar helaas hij was verdedigd.	
  
Velocitas maakte daarna 0-1.	
  
VALTO was wel heel gemotiveerd en goed bezig. Een paar keer goed de bal afgepakt.	
  
Maar helaas er zat geen gelijk spel in of overwinning. Wel goed gespeeld VALTO !!!	
  

VALTO F1 – Odo F1
We mochten afgelopen zaterdag weer tegen odo aantreden, 2 weken geleden hadden we hier 0-9 van gewonnen. Kat in
het bakkie dachten we. Er werden al scores van 20 – 0 geroepen. Maar het blijkt maar weer dat het ook heel anders kan
lopen. In ieder geval staat f1 weer met beide benen op de grond.
Zin om te ballen hadden ze allemaal. Estelle was deze dag ook jarig en mocht een hele wedstrijd spelen. Super goed
gedaan Estelle en hopelijk heb je nog een fijne dag gehad.
De wedstrijd begon en er werd haastig overgespeeld we dachten als we die 20 – 0 willen halen moeten we wel
opschieten. Helaas ging het vangen en gooien iets minder goed als de andere wedstrijden. En tot scoren kwamen we
ook niet de eerste helft het blijf dus 0-0. Na een peptalk van Lysanne en Inge gingen we vol goede moed er weer tegen
aan. Maar het leek wel of we teveel pepernoten hadden gegeten. Wat had zwarte piet toch in die pepernoten gedaan.
We hadden een hoop kansen maar ze gingen er niet in. Eindelijk scoorde Nouky en stonden we met 1-0 voor. Gelukkig
niet snel daarna scoorde Nouky nog een keer 2-0. Maar odo kwam terug een scoorde 2-1. De laatste 10 min. Waren
bloedstollend. Gelukkig bleef het 2-1 voor VALTO. Goed gedaan hoor.
Groetjes Janine en Tim

VALTO F2- Lynx F2
Nadat iedereen de Sint en zijn pieten uitgezwaaid had en de kerstboom door veel mensen opgezet werd, werd er in de
Vreeburghal een wedstrijd gespeeld door VALTO F2.
Er werd goed aangevallen door VALTO mede door goed overspelen naar elkaar.
Met mooie acties van Yara en Isa: Isa gooide de bal naar Yara waarna Yara de bal prachtig in de korf schoot.
WAUWWW!! 1-0 voor!
Iedereen was ook zeer goed aan het verdedigen en daardoor bleef de score voor de tegenpartij op 0 staan. Luna en Isa
gingen samen helemaal voor de bal en daarna schoot Luna de bal zo de korf in. SUPER!! 2-0 voor!
Tristan liep zich ook elke keer goed vrij en speelde goed over. Joris kreeg nog even de bal op zijn neus, maar als een
“echte” sportman, speelde hij gewoon door.
De bal werd nog een paar keer goed onderschept door VALTO waardoor we kansen kregen om te schieten. Het waren
prachtige acties, maar net mis. Het was een leuke wedstrijd.
Leuk ook dat er opa’s, oma’s, vaders en moeders waren om dit leuke team aan te moedigen.
Op naar de volgende wedstrijd! Groetjes van Joris en zijn mama Petra

Ondo F4 - VALTO F3
Vandaag moesten we al vroeg richting Hoek van Holland. Het team heeft er zin in, zeker nu het team compleet is met
nieuwkomer Renske. De eerste helft word er goed en lang aanvallend gespeeld door VALTO. Helaas word er bij
meerdere pogingen van VALTO niet gescoord. VALTO is sterk in de verdedigen in de eerste helft. Er volgt een mooi
schot van veraf van Julia die net word afgeketst op de korf. Een tegenschot van Ondo zorgt voor een 1-0 achterstand.
Net voor rust een treffer van Mike die helaas verdedigd was. In de rust een pep talk van coach Johan en het team gaat
er weer tegenaan. De 2de helft krijgt Ondo meer de overhand.
Er volgt een tegentreffer waardoor ze met 2-0 achter komen te staan. Daarna probeert Suus van veraf nog een aantal
keer te scoren maar het wil helaas niet lukken.
VALTO speelt echt als team!Ze spelen over en iedereen doet mee. Ze vangen en gooien gericht! Mooi om te zien.
Dan volgt er een heel mooi schot van Anne helaas net mis. Ondo scoort de 3de treffer tegen.
Renske gooit met een strakke worp naar Brecht waaruit zij probeert met een prachtige worp te scoren.Helaas het mag
niet zo zijn. De scheidsrechter blaast af.De wedstrijd is met 3-0 verloren. Iets wat teleurgesteld loopt het team het veld af.
Ze hebben het uitstekend gedaan, ze laten goed zien hoe je als team moet spelen!
Groetjes Mike en Pámela
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  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	
  
	
  

De Bijblijver, 9 december 2013
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