Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG

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
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl
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Telefoon(0174)
(0174)515587
515587
Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

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

42e jaargang nr. 3

8 september 2014
Programma komende tijd

Opstellingen Senioren – 9 september
Valto 3
Aanwezig 19:00 uur
Dames:
Denise, Laura R, Petra D, Anne-Roos, Mandy H
Heren:
Dennis, Steven, Kevin, Marco, Laurens V
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Opstellingen Senioren – 10 september
Selectie
Vertrek 17:45 uur
Dames :
Aileen, Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Sharon
Heren :
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Thom, Kevin
Valto 4
Dames:
Heren:

Aanwezig 19:00
Esther, Hellen, Annemiek, Marije, Marleen B, Inge
Arnold K, Arnold P, Hans, Marco, Martin W

Opstellingen Senioren – 13 september
Selectie
Vertrek 11:00 uur
Dames :
Aileen, Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Heren :
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Thom
Valto 3
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:00 uur
Antoinet, Denise, Laura R, Petra D, Dame A2
Dennis, Steven, Kevin, Ruben L, Arnold P

Valto 4
Dames:
Heren:

Aanwezig 15:00
Esther, Hellen, Annemiek, Ria, Marije, Petra D
Arnold K, Arnold P, Hans, Mark,

Valto 5
Dames:
Heren:

Aanwezig 14:00 uur
Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy
Bart-Jan, Laurens M, Roland, Ruben L, Jelle

Valto 6
Dames:
Heren:

Vertrek 12:45 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Femke, Lisa W
Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent

Valto 8
Dames:
Heren:

Aanwezig 16:30 uur
Fiona, Helma, Leonie, Marleen S, Sandra
Arie, Bart M, Martin B, Matthieu, Michiel B, Peter

Opstellingen Senioren – 15 september
Valto 7
Vertrek 19:00 uur
Dames:
Linda, Marije, Martine, Ria, Petra J
Heren:
Jelle, Rinze, Niels B, Ruud, Wilco, Vincent
Opstellingen Senioren – 20 september
Selectie
Aanwezig 13:00 uur
Dames :
Aileen, Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Heren :
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Thom
Valto 3
Dames:
Heren:

Vertrek 11:00 uur
Denise, Laura R, Petra D, Anne-Roos, w.a.
Dennis, Steven, Kevin, Marco, w.a.

Valto 4
Dames:
Heren:

Vertrek 15:45 uur
Esther, Hellen, Annemiek, Sandra, Joyce, Manon G
Arnold K, Arnold P, Hans, Mark, Marco, Martin W

Valto 6
Dames:
Heren:

Aanwezig 12:00 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Ria, Petra, Linda
Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent

Valto 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:30 uur
Linda, Marije, Martine, Ria, Petra J
Jelle, Rinze, Ruud, Wilco, Patrick

Valto 8
Dames:
Heren:

Vertrek 16:00 uur
Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Rosanne
Arie, Martin B, Matthieu, Michiel B, Peter, Sjors
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Uitslagen 6 september

Nabeschouwing wedstrijden senioren
Selectie
Na een oefenperiode van ruim drie weken en veel oefenwedstrijden mocht de selectie gisteren echt om de
punten aan strijden. Valto 2 beet het spits af en met een niet al te goede wedstrijd werden de punten toch in
eigen huis gehouden. Valto 1 mocht het daarna opnemen tegen Vriendeschaar en knokte zich knap in de
wedstrijd wat zich in een gelijkspel resulteerde.
Wedstrijdsport
In de morgenstond voor het derde een wedstrijd in Delft tegen Excelsior. Valto 3 kwam sprintend uit de
startblokken, waarna Excelsior het initiatief overnam. Na een flinke achterstand is deze naarmate de tweede
helft vorderde geheel weggepoetst en door het harde werken kon er in de laatste minuut alsnog een
verdiend gelijkspel uitgesleept worden. Valto 4 heeft dit seizoen de tegenstanders wat dichter bij huis
getroffen, ondanks de kortere reisafstand konden de punten helaas niet mee naar De Lier genomen.
Breedtesport
In Voorburg mocht Valto 5 de dag afsluiten. Vorige week heeft het vijfde een flinke overwinning bij de
oefenwedstrijd neergezet, nu bleek dat ze dit zelfde trucje ook in de competitie uit kunnen voeren. Met 20
doelpunten had VEO niks in te brengen. Valto 7 speelde thuis tegen het altijd lastige Madjoe. Er zaten
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goede aanvallen tussen en werd het aan weerszijde een leuke wedstrijd, maar helaas gaven de gasten uit
Rijnsburg niet prijs en werd er verloren. Valto 8 mocht laat in de middag naar het Haagse Achilles om een
balletje te gooien. De bronto’s zijn dit seizoen aangesterkt door Fiona, en dat resulteerde gelijk in een
prachtige overwinning.
Nabeschouwing wedstrijden Junioren
Op eigen veld startte Valto A1 met de derby tegen Maassluis. De wedstrijd ging moeizaam van start en de
teams waren aan elkaar gewaagd waardoor het gelijk stond bij rust. In de tweede helft kwam de A1 op
stoom en benutte de juiste kansen, waardoor er vanaf toen verdiend uit werd gelopen op Maassluis. Valto
A2 speelde thuis tegen Meervogels, het was een lastige wedstrijd en helaas werd er dan ook verloren. In
Delft speelde Valto A3 een pot tegen Fortuna, ondanks de snelle en ruime achterstand bleven ze knap
doorgaan gedurende de hele wedstrijd en kon er steeds meer weerstand geboden worden.

Nabeschouwingen jeugd
B-teams
VALTO B1 speelde afgelopen zaterdag al haar tweede wedstrijd. Vorige week zaterdag werd thuis met 9-3
van Temp B1 gewonnen en afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Fiks B1 op het programma.
VALTO was de betere partij en wist dit ook om te zetten in een ruime overwinning: 2-12. VALTO B2 speelde
thuis tegen Avanti B4 en dat werd een spannende wedstrijd. Helaas ging de tegenpartij er uiteindelijk met de
punten vandoor: 4-5.
C-teams
VALTO C1 speelde uit tegen KOAG C1. VALTO was de betere ploeg, maar had moeite met het afmaken
van de kansen, waardoor het toch een spannende wedstrijd. Gelukkig bleef de score aan de goede kant
voor VALTO en werden de punten mee naar huis genomen, 4-5. VALTO C2 speelde thuis tegen DES C1.
Een gelijk opgaande wedstrijd, die uiteindelijk net aan door de C2 werd verloren, 6-7. VALTO C3 speelde uit
tegen ODO C2. Helaas was ODO net even wat beter en werd er met 8-3 verloren.
D-teams
VALTO D1 speelde uit tegen Dijkvogels D1. VALTO D1 moest echt even op gang komen, maar wist
uiteindelijk een 1-0 achterstand om te buigen naar een 1-3 overwinning. VALTO D2 speelde thuis tegen
GKV D2. Hier geen succes voor VALTO, want GKV was een maatje te groot. Er werd met 0-5 verloren.
VALTO D3 speelde thuis tegen SEV D1. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en zo eindigde de
wedstrijd in een 2-2 gelijke stand. VALTO D4 speelde thuis tegen KVS D4. Over en weer waren er kansen,
maar VALTO ging daar beter mee om en wist de wedstrijd met 3-0 te winnen.
Nabeschouwingen E en F
Voor de E en de F was het de eerste 'echte' wedstrijd met de regels van 4Korfball. De E1 stond in de laatste
10 minuten met 3 punten voor tegen Fortuna E1 maar eindigde uiteindelijk in een 8-8 gelijkspel. De E2 en de
E3 mochten samen op visite bij DES. Beide keren was DES een maatje te groot en werd er met ruime cijfers
verloren: 10-3 en 13-3. De E4 en E5 gingen samen naar Phoenix en ook daar lukt het niet om punten mee
naar huis te nemen. E4 verloor met 6-3 en E5 met 3-1. Valto E6 bestaat uit 5 nieuwe leden die hun
allereerste wedstrijd speelden. Al heel snel kwamen ze met 1-0 op voorsprong tegen Dubbel Zes E4.
Uiteindelijk werd het 1-2 voor de tegenpartij maar de E6 speelde een hele leuke pot voor een eerste
wedstrijd. Leuk ook dat alle E-teams vandaag wisten te scoren! Bij de F was het de dag van de grote cijfers.
Valto F1 won met 27-1 !!! van Achilles F1 een Valto F2 won met 15-0 van Achilles F2. De F3 verloor helaas
met grote cijfers: 3-13. De superspeler die vanaf dit seizoen ingezet mag worden bij de F om te voorkomen
dat de verschillen onderling te groot worden, hebben vandaag helaas niet het gewenste effect gehad.

Afmelden wedstrijden veldseizoen - senioren
Voor het veldseizoen zijn alle vakanties en afmeldingen inmiddels binnen. De teamplanningen zijn gemaakt
en we gaan er weer een mooie seizoen van maken! Heb je vervelende genoeg straks een blessure, meld
het direct via onderstaand mail adres.
Mocht je of je teamgenoot er toch nog een keer niet zijn, dan willen we vragen of jullie zelf wellicht ook over
een oplossing na kunnen denken m.b.t. het invallen. Misschien weet je zelf wel iemand die geen spelend lid
(meer) is maar wel af en toe het leuk vind om een balletje te gooien.
Alvast bedankt weer !
Manon van der Ende
Wedstrijdsecretaris Veld
wsv@ckv-valto.nl
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Invallen Valto 6
Op 13 september wordt het voor Valto 8 dames lastig om in te vallen i.v.m. coachen van diverse teams.
Daarom willen we vragen of er twee dames uit de B1 deze dag het zesde uit de brand willen helpen. Alvast
bedankt!
Onderstaand het nieuwe overzicht.
Datum
13-sep
20-sep
27-sep
04-okt
11-okt
18-okt

Tijd
14:00
12:30
15:30
11:00
11:00
10:15

Tegenstander
Meervogels
ODO Thuis
Excelsior
Avanti Uit
DES
Thuis
Velocitas

Team
Uit
Valto B1
Valto 7
Thuis Valto A3
Valto A3
Valto 8
Uit
Valto 7

Agenda
De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-valto.nl/agenda/
Datum
1 nov

Tijd
Hele dag

Wat
All Day VALTO

Plaats
Sporthal

Nieuws van PR&S
Promotie & Sponsorcommissie
Beste VALTO-ers,
Wellicht kunnen jullie nog herinneren dat we vorig jaar een hoop geld voor
de vereniging opgehaald hebben. Deze 'Grote Club Actie' willen we dit jaar
weer opzetten en daarbij hopen we ook dit jaar weer op jullie hulp te mogen
rekenen!
Hoe, wie, wat?
Wat:
Grote Club Actie
Hoe: Met jullie medewerking
Wie:
Heel VALTO
Doel:

Uiteindelijk kunnen we

€ 3.240,- ophalen voor de vereniging!

A en B-teams
Iedere speler krijgt tijdens de training 5 lootjes a € 3,- per stuk om te verkopen. Voor 5 september moet het
geld van de lootjes bij de organisatie ingeleverd of naar de organisatie overmaakt zijn.
Vraag je vader, buurvrouw, juffrouw, zwemleraar en vriendje en de lootjes zijn verkocht!
Wil je meer lootjes verkopen? Geen probleem!
C, D en E-teams
Op maandag 15 september zullen de spelers de straten langs gaan in De Lier.
De spelers worden om 18:00 uur verwacht in de Villa, dit zal ongeveer tot 20:00 uur duren. De trainingen die
normaal op maandag tussen 18.00 en 20.00 uur plaatsvinden, zullen eenmalig komen te vervallen.
Het is belangrijk dat er met elk groepje een begeleider meegaat en dat we een aantal auto's tot onze
beschikking hebben. De trainers en coaches van de teams zijn aanwezig, maar ben jij ook in de gelegenheid
ons hierbij te helpen?
De E-spelers zullen met de auto naar de desbetreffende straten gaan. Om dit te bewerkstelligen hebben we
in totaal 8 auto's (+ rijders) nodig. Heb jij een auto tot je beschikking en zou je willen rijden? Dan horen wij
dat graag!
Overige teams
Uiteraard zouden we ook graag jouw hulp ontvangen! Wil jij op je werk, op school, binnen je familie of waar
dan ook loten verkopen dan is dat geen probleem. Schiet ons even aan en wij voorzien je van loten.
Horloge.com
Onder de verkopers verloten we uiteindelijk een verassingspakket van horloge.com!
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Wij hebben er in ieder geval zin in, we hopen jullie ook. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, ben je in
de gelegenheid ons een handje te helpen of ben jij degene die een auto tot zijn beschikking heeft? Wij horen
het graag!
Met vriendelijke groet,
Rosanne van Staalduinen
rosanne@kabelfoon.net
Chantal Stolze
chant_stol@hotmail.com

________________ Einde PR&S nieuws ___________________
Nieuws van de KantineCommissie (KC)
Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2
weken. Het complete schema voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
•
•

•

•
•

Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde
genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de
sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover.
Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!
Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

DI

Tijds
duur
18.15-20.30

Bezetting 2

Bezetting 3

9-sept
9-sept

Di

20.30-22.30

??

10-sept

Wo

18.45-22.00

Arie Dijkstra

11-sept

Do

19.00-23.30

13-sept

Za

13-sept

Ass keuken

Keuken

Ben van Duijn

Elza W.

Sandra K.

door bar

8.15-12.00

Anja vd Eijk

Irma Koornneef

Za

12.00-15.00

Linda Stolk.

Lisette v Vliet

Annemieke
Dukker
Mieke v Geest

door bar

13-sept

Za

15.00-18.00

Barbara Prins

Mellanie Stolze.

door bar

13-sept

Za

17.30-20.30

Ryanne
Boeters

Mariska Moerman

Daniël Verbaan,
Thelma Jansen

18-sep

Do

19.00-23.30

Jan de Jong

20-sep

Za

8.15-12.00

Helma Stolze

20-sep

Za

12.00-15.00

Margrietha v
Geest
Arjen v Geest

20-sep

Za

15.00-18.00

20-sep

Za

17.30-20.30

Ton v
Spronsen
Sjors v Dijk

Chris v
Oudheusden
Patrick Vrolijk

??

Chantal v Kester

Ingeborg v
Velthoven
Janine Krapels

door Bar

Anneke v Dijk

door Bar

Jesper Valstar

door Bar

Bart Jan
Schoone

Laurens Meer,
Niels vd Lingen

_____________ Einde KantineCommissie nieuws ______________
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Nieuws van de Technische Commissie
Het was weer een mooie zaterdag. Veel punten gehaald door Valto.
Als je alle ‘eerste’ teams op een rijtje zet, werden er maar liefst 5
wedstrijden gewonnen (F,D,C,B,A) en twee gelijk gespeeld (E, Valto
1). Bij de andere teams was het ook goed te zien dat de eerste
trainingen erop zaten. Er werden hele mooie potten gespeeld.

Waar zijn de nieuwe korfbalpromotors?
Ben jij het nieuwe schrijftalent, het nieuwe fotografietalent of de creatieveling die nieuwe acties
bedenkt om korfbal in de schijnwerpers te zetten?
De organisatie van de Haagse Korfbal Dagen is op zoek naar (oud)korfballers of korfballiefhebbers, die
denken het schrijf- of mediatalent te hebben dat kan helpen het korfbalimago en de Haagse Korfbal Dagen
een nieuwe dimensie te geven. Heb jij een idee hoe we dat kunnen aanpakken?
Kan je goed schrijven, ben je een voorbeeldig fotograaf of is sociale media helemaal jouw ding? Heb je
ideeën hoe je korfbal een nieuw en beter imago kan geven? Of jouw vereniging promoten. Hoe de tribunes
tijdens de korfbaldagen weer bomvol zitten en hoe we aan sponsors kunnen komen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Zet je idee op papier, schrijf je verhaal (1 tot 2 pagina's) of vang alles wat korfbal in zich heeft in die ene,
alles omvattende foto. Je kunt je inzending sturen naar korfbal2028@casema.nl. Doe dat uiterlijk op 1
oktober a.s.
De beste inzendingen worden beloond met een workshop mediatraining en met een kijkje in de keuken van
de sportredactie van AD Haagsche Courant.
Voor de geschreven verhalen bestaat de jury uit de (oud)journalisten: Ton van Rijswijk. Mateo Taal en Lars
Omloo.
De foto jury bestaat uit de fotografen: Hans Willink en Ronald Mooiman.
De beste inzendingen worden gepubliceerd op de website van www.haagsekorfbaldagen en op de
facebookpagina dehaagsekorfbaldagen. De foto's zullen tentoon worden gesteld tijdens de finaledag. De
grootste talenten worden uitgenodigd hun kunsten te vertonen rond de Haagse Korfbal Dagen.

Zeg zo min mogelijk af
Wat ook gelijk blijkt is dat de afmeldingen ons om de oren vliegen. Doe jezelf, de wedstrijdsecretaris, maar
vooral je teamleden een lol en zeg alleen maar af als het niet kan. De regel is dat je voor aanvang van het
seizoen aangeeft wanneer je echt niet kunt en dat je daarna alleen maar af zegt als er iets belangrijks is. We
zitten (met name in de senioren) best al krap en we kunnen afmeldingen echt slecht gebruiken. Dank voor
jullie begrip.

Trainingen Senioren 3 en 4
Week 37

11 september

20:00 - 21:00 Valto 4

21:00 - 22:00 Valto 3

Week 38

18 september

20:00 - 21:00 Valto 3

21:00 - 22:00 Valto 4

Week 39

25 september

20:00 - 21:00 Valto 4

21:00 - 22:00 Valto 3

Week 40

2 oktober

20:00 - 21:00 Valto 3

21:00 - 22:00 Valto 4

Week 41

9 oktober

20:00 - 21:00 Valto 4

21:00 - 22:00 Valto 3

Toptrainers 5/8
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het
schema:
e

1 dinsdag vd maand
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Rob van der Stelt
7

e

20:15 uur

Arnold Kok

e

20:15 uur

Mark van Geest

e

20:15 uur

Johan van der Meer

e

20:15 uur

Bart van Muyen

2 dinsdag vd maand
3 dinsdag vd maand
4 dinsdag vd maand
5 dinsdag vd maand

Trainersuitwisseling A1,A2,A3
Elke derde maandag/dinsdag van de maand vindt er een uitwisseling plaats voor de trainingen van Valto A1,
A2 en A3. Die week is de training als volgt:
Valto A1:
Marco / Teun.
Valto A2/A3:
Hugo samen met trainers A2/A3.

Valto 3
Valto 3 is momenteel een beetje het kind van de rekening. Door de blessures in de selectie (Michiel, Chris,
Ron, Aileen, Mellanie) is het nog niet gelukt twee mensen vanuit de selectie af te laten vallen naar Valto 3 en
speelt dit team dus incompleet. Dit heeft de aandacht van de TC en we zorgen zo snel mogelijk voor
aanvulling.

Indeling C
Deze week is de C-selectie bekend gemaakt. De volgende spelers uit de C-selectie komen uit voor Valto C1:
Dames:
Lisette van D, Tessa van D, Laura vd Eijk, Sheila H, Vera L
Heren:
Martijn D, Luca H, Max H, Bas R, Jan-Pieter V

Gebruik van de kleedkamers tijdens trainingen
Valto wordt groter en dat is te merken. Bijvoorbeeld op een aantal avonden. Dan kan het behoorlijk druk zijn
in de kleedkamers. Daar is een simpele oplossing voor: op trainingsavonden mogen ook de uitkleedkamers
gebruikt worden! Dus: in plaats van op en in elkaar om te kleden, pak gewoon even een uitkleedkamer!

Core stability bij aanvang van elke training
Het is de bedoeling dat alle teams de training aanvangen met een core-stability oefening. Die oefeningen
zijn samengesteld door Michiel Cornelisse. Ons doel hiermee is te zorgen dat onze spelers op alle niveaus
fitter worden en blessures vermeden worden.
Michiel is momenteel geblesseerd, dus de uitrol loopt iets trager dan verwacht. Trainers moeten namelijk de
eerste keer deze core-stability verzorgen onder leiding van Michiel. Nog geen begeleiding gehad? Maak
even een afspraak met Michiel!

Veldafmetingen
Zoals de meeste mensen weten zijn de veldafmetingen veranderd. In principe gaan alle teams van D tot
Senioren op dezelfde velden spelen (maat 40x20 meter, zeg maar het ‘rode’ veld). Echter, dan moeten er
eerst potten en een cirkel gemaakt worden. Het bestuur is hier momenteel mee bezig. Daarom gelden vanaf
heden de volgende veldafmetingen:
team

Thuiswedstrijden

Uit (kunstgras)

Uit (gras)

E, F

10x15

12x24 (of hier dichtbij)

12x24

B, C,D

20x40 (rode lijnen)

20x40 (of oude maten)

20x40

Senioren/A
30x60 (witte lijnen
20x40 (of oude maten) 20x40
De afwijkingen bij kunstgras gelden alleen als het kunstgrasveld nog niet geschikt is gemaakt voor de
nieuwe maten. Bij gras gelden altijd de nieuwe afmetingen!

Aangepaste trainginstijd op maandag 13 oktober
In verband met de algemene ledenvergadering van maandag 13 oktober zijn op die dag de trainingstijden
aangepast:
17-18 uur:
18-19 uur:
19-20 uur:

F-teams
E1/6 en C1/2/3
Valto 3,4 en A1.

De Bijblijver, 8 sep 2014

8

Coaches
Voor onze jeugdteams missen we nog enkele coaches. Het kan zomaar zijn dat je gevraagd wordt om hier
een bijdrage aan te leveren. Zeg alsjeblieft geen nee! Ook onze jeugdteams hebben begeleiding nodig. Ben
jij nog niet gevraagd en begrijp je niet waarom? Of lijkt het jou leuk met jonge kinders op te trekken? Meldt je
bij de TC!

Planning dit seizoen
Kijk op de www.ckv-valto.nl (onder competitie->jaarschema 2014-2015) voor een overzicht van competitie en
vrije weekenden. Hou hier waar mogelijk rekening mee in de planning van je vakanties en zo.
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

_________________ Einde TC Nieuws ____________________
Wedstrijdverslagen
Valto 2 - De Meervogels 3
Sponsor: Martin Stolze
Na een reeks goede oefenwedstrijden kon er vandaag eindelijk
gestart worden aan de eerste wedstrijd voor de punten. De
doelstelling voor dit seizoen is helder en eindelijk kunnen we daar
concreet wat voor gaan doen. Om 14:00 uur klonk het fluitsignaal
tegen de Zoetermeerse gasten en al snel bleek dat we kwalitatief een
betere en fittere ploeg zijn. Dit zorgde voor vele kansen en lange
aanvallen, maar door de geringe afronding kon dit niet op het
scorebord worden uitgedrukt. We pasten ons te vaak aan tempo en
spel van het stugge Meervogels, waardoor we het onszelf onnodig
lastig maakten. In de tweede helft bleven we hard werken voor
elkaar en zoeken naar ons eigen spel. Dit zorgde ervoor dat we in de
wedstrijd bleven en Meervogels niet langs zij kon komen. Een matige
wedstrijd, maar die moeten natuurlijk ook gewonnen worden! Teun
heeft wee punten voor zijn verjaardag kado gekregen en we liggen nog op koers.
Het vizier is nu op aanstaande woensdag gericht, dan spelen we uit tegen DES.
Valto 2

Valto 3 in slotfase toch nog langszij
Afgelopen zaterdag ging het derde dan toch echt op pad voor de eerste competitiewedstrijd, uit tegen
Excelsior 3. In de oefenperiode werd ook al tegen dit team geoefend en bleken beide ploegen aan elkaar
gewaagd te zijn, dus dat beloofde een spannende strijd. Antoinette is een paar weken afwezig vanwege
vakantie en werk, dit keer werd haar plek opgevuld door Inge. Naast de blessure van Jeroen, hebben we bij
de heren ook nog een open plek, omdat er nog geen heer terug kon komen uit de selectie vanwege een
aantal blessures aldaar. Kevin is gelukkig beschikbaar om de wedstrijden bij het derde mee te doen, al is het
natuurlijk jammer dat hij niet mee kan trainen. Het plekje van Jeroen werd ingevuld door Marco en met twee
reserves uit VALTO 2 (Manon en Pieter) kon het derde dus met een heel team op weg.
We begonnen de wedstrijd heel scherp en al gauw stonden we op een 0-3 voorsprong. Op dat moment werd
Excelsior wakker en ze knokte zich terug naar een gelijke stand. Door een scherpe fase van Excelsior
waarin ze vanuit alle hoeken wisten te scoren (gedeeltelijk ook omdat VALTO een beetje slap aan het
verdedigen was), gingen we de rust in met een achterstand van 5 doelpunten. Dit was totaal niet nodig, dus
dat moest de 2e helft beter. Een beetje meer tempo in de aanval, betere plaatsing en vooral ook
verdedigend wat meer druk en dan proberen om de achterstand nog weg te werken. Het eerste doelpunt na
rust was helaas toch voor Excelsior, waardoor de achterstand 6 doelpunten werd. Hierna kwamen we weer
beter in ons spel en wisten we het verdedigend lang dicht te houden. We verkleinden de achterstand naar 3
doelpunten en die stand stond lange tijd op het scorebord. Dit was het moment om aan te haken, maar
helaas was het toch Excelsior die de stand weer naar 4 doelpunten verschil wist te brengen. Maar we gaven
het nog niet op en knokten ons weer terug en wisten uiteindelijk toch de gelijkmaker te maken, 16-16. We
kregen zelfs nog een kans om de winnende te maken, maar dat zou eigenlijk heel onverdiend zijn geweest.
Excelsior probeerde het ook nog een keer, maar ook dat mislukte en toen vond de scheidsrechter het
genoeg en zo eindigde de wedstrijd in een 16-16 stand. Als we de hele wedstrijd wat scherper waren
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geweest, hadden we zeker van deze tegenstander moeten/kunnen winnen, maar gezien de wedstrijd
moeten we blij zijn dat we uiteindelijk toch een punt eruit wisten te halen.
Alle reserves en invallers bedankt!!
Deze week twee keer aan de bak: dinsdag thuis tegen ONDO 3 (ook al tegen geoefend…) en zaterdag
spelen we thuis tegen Nieuwerkerk 5.
Groetjes VALTO 3

Veo 5 – Valto 5
Aan het einde van het vorige seizoen bestond Valto 5 alleen nog uit 4 heren. Maar het is toch gelukt om
weer een team op de been te krijgen voor komend seizoen.
Na een goede oefenwedstrijd vorige week welke we gewonnen hadden met 17-2, mochten we deze week
echt aan de bak tegen Veo 5.
Rik en Julia uit de A2 en Kevin gingen mee als reserve / invallers, alvast bedankt hiervoor.
Na het warmlopen, inschieten en een praatje ging het dan toch beginnen, voor sommige vrij lang geleden
voor andere iets minder lang geleden dat ze een competitie wedstrijd gespeeld hadden.
Al snel kwamen we 2-0 achter in de wedstrijd en was het wel duidelijk dat we iets meer tegenstand konden
verwachten dan vorige week tijdens de oefenwedstrijd
Maar langzaam ging het beter draaien en begonnen we elkaar beter te vinden en liepen we langzaam een
beetje weg van Veo.
Met de rust stonden we 8-10 voor en waren we het er allemaal over eens dat we op de goede weg waren en
als we zo door gingen we de wedstrijd gingen winnen.
In de 2e helft liep het allemaal nog een stuk beter bij ons en vonden we elkaar nog makkelijker, waardoor we
heel veel kansen kregen, waar er gelukkig ook een paar van invielen.
Uiteindelijk werd de eindstand 12-20 in ons voordeel, waardoor de punten mee naar De Lier gingen en we
een uitstekende start van het seizoen hebben.
Volgende week mogen we ons eerste thuis wedstrijd spelen van het seizoen om 14:30 tegen
Avanti 6, deze ploeg heeft ook zijn 1e wedstrijd van het seizoen gewonnen. Dus we kunnen aan de bak,
maar we zullen er alles aan gaan doen om de punten in De Lier te houden.
Op aandringen van veel mensen keert de rubriek “Ik geef de pen door aan…..” terug bij Valto 5.
Dus bij deze, ik geef de pen door aan Anne-Roos om een mooi verslag te schrijven over de wedstrijd van
volgende week.
Groetjes, Roland.

Achilles 6 – Valto 8
Na een prima oefenwedstrijd vorige week tegen Avanti 10 was het vandaag tijd om Achilles te gaan
bestrijden. Met jong- en nieuw bloed (Sjors en Fiona) en hulp van Sandra speelden we een prima pot. Na
een 2-5 voorsprong zag Achilles kans in de laatste minuut voor rust nog gelijk te trekken. Na de rust liepen
we eerst naar 5-11 weg voor Achilles nog 2 keer kon scoren. Sjors gaf gelijk zijn visitekaartje af en schoot 4
keer raak en Fiona liet zien dat korfballen helemaal niet moeilijk is.
Hierna snel terug naar De Lier waar de heerlijke dagschotels wachten.
Groetjes Peter

Valto A1 - Maassluis A1
Sponsor: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag namen we het op tegen Maassluis A1.
De voorbereidingen naar de competitie toe waren erg goed verlopen. We wisten alleen niet van Kinderdijk
A1 te winnen, helaas scoorde hun de 4-3 in de laatste minuut vorige week bij HKC op het 4-kamp. Die wij
uiteindelijk wel hadden gewonnen!
Voor de rest wisten we wel knap te winnen van o.a Nieuwerkerk A1 en HKC A1.
De wedstrijd begon, de 1-0 stond al snel op het scorebord door Esmee.
Door het goeie spel van Maassluis in de eerste helft gingen we rusten met een 5-5 gelijkspel.
Na de rust wist Valto A1 weer scherp te beginnen en ging het over Maassluis heen.
Binnen 10 minuten hadden we een gat van 2 punten verschil en dat gaf ons vertrouwen.
We bleven door vechten en door scoren door o.a mooie scores van Romee en Lisanne.
Einduitslag: 14-8
A.s woensdag spelen we uit bij Korbis in Waddinxveen om 20:00!
Aankomende zaterdag spelen we nogmaals uit alleen dan bij Avanti.
Groetjes de A1!
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Valto B1
Allereerst willen we Lisette en Sheila bedanken voor het reserve zitten zaterdag en voor het meespelen de
afgelopen 2 weken! Top!
Dit seizoen gaat voor de B1 een heel mooi seizoen worden. Hoofdklasse spelen in de zaal, met
tegenstanders als PKC B1. Dat is bij voorbaat al iets om naar uit te kijken. Maar eerst knallen in de eerste
klasse op het veld, om met veel vertrouwen naar de zaal toe te werken. Vorige week werd de competitie al
begonnen, met een ruime thuisoverwinning tegen het lastige Tempo B1. Er werd goed gespeeld, veel druk
gegeven in verdedigend opzicht en makkelijk gescoord. Als we veel bal-lijn verdedigen zie je dat
tegenstanders hier geen raad mee weten. Er wordt hard voor elkaar gewerkt en volgehouden tot het einde,
waardoor Tempo B1 met 9-3 over de knie ging. Deze zaterdag mochten we naar Oegstgeest voor een
wedstrijd tegen Fiks B1, die de eerste wedstrijd verloren hadden van derde tegenstander Rapid B1. Tegen
Fiks begonnen we met Rick en Lisette op de bank, dat betekende dat Thijs, Michael, Vera en Maaike gingen
aanvallen en Ruben, Simon, Femke en Lisa begonnen met verdedigen. Fiks speelt nog op echt gras, dus
dat was even wennen. Hierdoor bleef het lang 0-0, ook al was wel snel duidelijk dat Valto de betere ploeg
was. Eindelijk werd dit na 8 minuten omgezet in goals, met twee vlugge goals achter elkaar van Vera en
Thijs. 0-2. Ook in het andere vak werd er goed gespeeld, veel kansen gepakt omdat de rebound heel veel
gewonnen werd. Verdedigend kwam Valto niet in de problemen, Fiks werd opgejaagd en ging hierdoor heel
veel fouten maken. Dat betekent veel balbezit en hierdoor konden Ruben en Simon 0-3 en 0-4 maken.
Helaas kwam er ook een tegendoelpunt uit een strafworp. Dit is het risico aan zoveel druk geven, maar als je
er ook 20 ballen mee wint blijft het wel het risico waard. Wel 1-4 dus, maar niks aan de hand. Wel duurde het
even voordat de belangrijke 1-5 viel, maar uiteindelijk via een vrije bal lukte het Vera. Vlak voor rust was het
Femke met een enorme afstandsknal die 1-6 maakte, een goede ruststand. Net zoals vorige week (5-1
tegen Tempo), is er in de rust al een goed verschil gemaakt. Belangrijk is wel dat er ook na rust volgehouden
word, zodat we blijven uitbouwen en niet verslappen. Gelukkig ging dit erg goed, Valto B1 is gretig. Er bleef
heel veel druk gezet worden, waardoor Fiks moedeloos werd. Na een vrije bal tegen, 2-6 dus, konden we
verder uitlopen door schoten van Thijs, Maaike en Simon. 2-9 was toen de stand, maar medelijden met de
tegenstander was er niet bij. Valto genoot van de frustratie bij tegenstanders en maakte er handig gebruik
van. 2-10 via een schot van Ruben, waarna vlak voor tijd Vera en Thijs via 2 schoten de stand op 2-12
brachten. Fluitsignaal, 2-12 winst. Goede pot die vertrouwen geeft om in deze poule richting het
kampioenschap te werken. Er is natuurlijk nog een weg van 4 wedstrijden te gaan, waarin we zeker
hetzelfde spel moeten laten zien met fel maar verzorgd verdedigend werk. Dit gaat prima, want Fiks wist
alleen uit een strafworp en een vrije bal te scoren. Geen velddoelpunten tegen gekregen, dat is klasse. We
moeten zo doorgaan, en vooral de wil blijven houden om elke tegenstander te slopen met snel en fel korfbal.
Voorlopig ziet het er prima uit voor Valto B1, dat volgende week (13 september) om 11;15 thuis speelt tegen
Rapid B1. Mooie wedstrijd, hopelijk kunnen we het goede spel doorzetten zaterdag, dan weet ik zeker dat
we deze tegenstander ook pakken!
Groetjes,
Valto B1

Valto B2 – Avanti B4
We begonnen de wedstrijd rond kwart over 1. Het was een nieuw samengesteld team. Er kwamen een paar
uit de C en een paar uit de B. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Avanti. Daarna scoorden wij. 1-1.
Daarna scoorden wij weer. 2-1. Toen scoorde Avanti 1 doelpunt en Valto scoorde daarna ook weer 1
doelpunt. 3-2. Toen was het rust. Na een peptalk in de vergaderruimte gingen we er weer tegen aan. Pas na
5 minuten werd er weer een doelpunt gemaakt door Avanti. 3-3. Toen vlak daarna scoorde Avanti er nog 1.
3-4. Daarna scoorden wij het nog een doelpunt. 4-4. Daarna scoorde Avanti het laatste doelpunt. We
hebben dus verloren met 4-5.
Groetjes Luuk

Valto C1 – KOAG C1
Valto C1 speelde zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd van het jaar. Met een nieuw team gingen wij met
drie auto’s richting Krimpen aan de IJsel. Het was prima korfbalweer! Er was geen wind en het was ook niet
te warm.
Na een praatje van Thom en Sharon gingen wij warmlopen en inschieten. En toen rond de klok van 12.00
uur mochten we aan de bak. In de aanval begonnen Martijn, Luca, Vera en Laura en in de verdediging
begonnen Bas, Sheila, Tessa en Max.
Valto C1 kwam al snel op voorsprong nadat de KOAG C1 een strafworp veroorzaakte die Martijn verzilverde,
0-1. Een tijdje daarna schoot Laura er een afstandsschot erin, 0-2. Na de vakwissel kwam KOAG C1 terug
met 1-2.
Met een 1-2 voorsprong gingen wij de rust in. Na een paar tactische tips van Thom en Sharon mochten we
nog 25 minuten knallen! Tessa gooide meteen een doorloop erin, 1-3. Na de vakwissel scoorde KOAG een
doorloop, 2-3. Er werd gewisseld. Jan-Pieter kwam erin voor Luca en Julia kwam erin voor Laura. Jan-Pieter
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stond net in het veld en scoorde meteen de 2-4. Maar KOAG kwam terug en scoorde een schot, 3-4. De
spanning begon een beetje toe te nemen …
Met nog enkele minuten op de klok moest Valto dit slim uitspelen. Het aanvalsvak mocht de bal niet meer
kwijt raken. Na een tijdje rondspelen kwam het beslissende doelpunt, Max scoorde de 3-5. Met nog twee
minuten op de klok mocht KOAG nog een keer aanvallen. Ze scoorde door een strafworp de 4-5.
Valto C1 speelde de wedstrijd rustig uit. Het eindsignaal van de scheidsrechter klonk. Valto C1 wint zijn
eerste competitiewedstrijd! We hebben goede dingen laten zien, maar er nog veel om aan te werken.
Julia bedankt voor het invallen. Valto C1 mag dinsdag meteen weer aan de bak. We spelen dinsdag om
19.00 thuis tegen Maassluis C1.
Groetjes Max Hulsebosch

ODO C2 – Valto C3
Zaterdagmorgen was het lekker weer, dus gingen we op de fiets naar Maasland voor onze wedstrijd tegen
ODO C2. Niet iedereen was hier even enthousiast over… Nadat de wastas met de auto ook aangekomen
was, konden we ons aankleden en warm spelen. Na de start was de wedstrijd nog redelijk in evenwicht,
hoewel de aanval van Valto steeds snel de bal kwijt raakte aan de goede verdediging van ODO. Wat Valto
niet lukte, lukte ODO wel. In de rust stonden zij helaas al met 5-0 voor… Er werd gewisseld en de tweede
helft begon. Het ging nu gelukkig een stuk beter en na toch nog een doelpunt voor ODO, maakte Martijn het
6-1 na een mooi afstandsschot. Ook Jimmy wist de weg naar de paal nu goed te vinden en scoorde 6-2. Na
nog een doelpunt van ODO, maakte Martijn 7-3 en werd uiteindelijk de eindstand 8-3 en konden we weer
terugfietsen naar De Lier.
Martijn en Marie-Anne

Valto D1
Op zaterdag 6 september ging valto d1 uit spelen tegen dijkvogels d1. We begonnen de wedstrijd om 10: 45.
In het begin van de wedstrijd stond dijkvogels 1-0 voor. We probeerden te scoren maar het lukte niet. In de
tweede helft scoorde Romeo de 1-1. We speelde toen beter dan in de eerste helft. Later wisselde Romy in
voor Rozane . Romy scoorde toen de 1-2. En later scoorde Koert de 1-3.

Valto D2 – GKV D2
We hebben vier keer getraind en een oefenwedstrijd gespeeld. Dit was de eerste competitiewedstrijd. Mandy
en Twan hadden de indeling per vak veranderd. Annelie, Kim, Tess (Jordy) en Freek startten in de
verdediging. Elise, Jolijn, Daan en David begonnen in de aanval.
De eerste 5 minuten waren we even sterk. We verdedigden goed. Een paar schoten van GKV gingen mis. In
onze aanval kreeg geen schietkansen. Na ongeveer 10 minuten kwamen we 0-1 achter. Wisselen van veld.
In het tweede kwart ging een doorloop van GKV er al gauw in: 0-2. Toen een tijdje geen doelpunten. Maar
aan het einde van de eerste helft scoorde GKV nog twee keer. Rust.
Twan en Mandy moesten helaas weg om zelf te spelen, maar gelukkig wilde Angelique ons coachen
(bedankt!). GKV begon weer gevaarlijk en scoorde 0-5. Daarna kreeg Valto enkele schietkansen, maar deze
gingen mis. Jammer. Onderscheppen ging wel beter.
In het vierde kwart gingen enkele doorlopen en schoten mis. We bleven goed verdedigen.
Eindstand 0-5.
Wat jammer was, was dat de scheidsrechter niet voor alles floot (bijvoorbeeld voetbal van GKV-speler). Wat
beter kan: verdedigen kan feller, vrijlopen, schieten. Wat best goed ging: soms een doorloopje, strak gooien.
We worden wèl kampioen!!!
David (en Arjen)

Valto D3- SEV D1
De eerste helft begon goed voor ons.
Eerst scoorde Ivar de 1-0.
Even later scoorde Marit de 2-0.
Maar daarna scoorde de tegenpartij.
Vlak daarna scoorde ze nog een tweede keer.
In de tweede helft ging het gelijk op.
het bleef 2-2.
groeten van,
Corine en Bart van Seters
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DES E1 - Valto E2
Zaterdag 6 september ging de e2 naar des.
De e2 is een leuk team: het bestaat uit Nouky Marit alisia Elise en ik [ Brecht]
Helaas, toen we op het veld stonden ging het niet goed.
Het werd al snel 10-3 voor de tegenpartij.
Verloren dus , jammer.

Des E2 - Valto E3
Vandaag de eerste wedstrijd van het seizoen moesten we uit naar Delft en wel tegen Des E2 . Het was best
een beetje spannend in een nieuw team .Aan gekomen gingen we even wat gooien en inschieten met een
bal van Des . Dit seizoen gaat Petra de Jong ons begeleiden bij de wedstrijden dat vinden wij erg leuk . De
scheidsrechter Floot voor het begin van de wedstrijd . Na leuk samen spelen stonden we toch snel 2-0
achter . We gingen op zoek naar de aansluit treffer en de kwam er ook van Dara met een mooi schot 2-1 .
Des liep uit naar 5-1 wat tevens de ruststand was . Luke had vandaag een Pech dag hij viel net voor rust uit
want hij ging door zijn enkel .Even wat drinken en een koekje van Chantal de moeder Bas voor wat extra
energie. En een Positief Praatje van Petra begonnen we aan de tweede helft . Mette denk laat ik ook eens
schieten en de bal ging er in klasse 5-2 . Estelle haar tegenstander had er vandaag zin in en scoorde er 3 op
rij dus. Estelle dacht dat kan ik ook en scoorde 8-3 met een mooi schot .Des was vandaag duidelijk beter en
scoorde er nog 5 wat ook de eindstand was 13-3 .Jullie hebben je best gedaan Mette ,Dara Estelle, Luke ,
en natuurlijk Bas dit was jou eerste wedstrijd super gespeeld . Je ziet het korfbal spelletje doe je met zijn alle
,op naar de volgende wedstrijd .

Groetjes van Ingrid, moeder van Estelle

Valto E4
Na een spetterende oefenwedstrijd op 30-08 tegen Ondo E4 met de nieuwe opstelling van 4 tegen 4, die we
wonnen met 7-0, reisden we deze week af met vol goede moed naar Zoetermeer. Waar we moesten spelen
tegen Phoenix E2.
De wedstrijd begon goed, er werd in de eerste helft als eerste gescoord door Lisa, dus dat beloofde veel
goeds. Maar helaas scoorde de tegen partij ook en dat wel 2x en gingen we de rust in met 2-1. In de 2de
helft werd er door ons weer gescoord en wel door Maaike en Suzanne, maar de tegenpartij bleek sterker en
we verloren de wedstrijd uiteindelijk met 6-3.
Deze week gaan we er hard tegen aan met de training en spelen we volgende week weer de sterren van de
hemel.
groet Nova en Monique

Valto E5 – Ondo E5 het is nog even wennen….(30 aug)
Het is nog even wennen… voor de ouders. De kinderen moeten weer op tijd op zaterdag klaar staan voor
een korfbalwedstrijd. En dan al om 8.45 uur, dat is gelijk lekker vroeg.
Het is nog even wennen… voor de coaches. Hoe groot is het veld, waar is de sleutel van het
materialenhok, wat is de code van het ballenhok?
Het is nog even wennen… voor de scheidsrechter die vandaag haar eerste wedstrijd moest fluiten.
Het is nog even wennen… voor de kinderen. Andere teamsamenstelling, andere coaches, hogere paal en
grotere bal.
Het is nog even wennen… dat degene die de shirts wast, ik dus, ook een stukje schrijft voor de bijblijver.
Helaas met een week vertraging, hier alsnog het wedstrijdverslag….
We moesten onze oefenwedstrijd tegen Ondo spelen. Een team dat duidelijk vorig jaar ook al met elkaar had
gespeeld. Het spel ging snel, te snel voor ons. We hebben de wedstrijd verloren met 24 – 0. De tweede helft
hebben we wel wat meer balbezit gehad dan de eerste helft. Maar het is helaas niet gelukt om er 1 te
scoren. Want dat was toch wel leuk geweest.
Hopelijk zijn we snel aan alles gewend!!! Zodat we niet aan dit soort uitslagen hoeven te gaan wennen.
Groetjes,
Helma
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Valto E5
Hallo, hierbij een verslagje van de E5: dit zijn Tristan, Mike, Marit, Iris en Yara.
Op zaterdag 6 september hebben we eerst bij Valto een teamfoto gemaakt en daarna gingen we op weg
naar Zoetermeer, naar Phoenix E3.
We gingen goed gelijk op, over en weer werd geprobeerd te scoren maar er werd aan beide kanten ook
goed verdedigd. Nadat we eerst op 1 – 0 achterstand kwamen, scoorde Marit de 1 – 1. Dat bleef het ook tot
de rust.
Na de limonade ging het nog redelijk gelijk op, maar Phoenix ging iets beter spelen en werden wij misschien
wat moe. Zij scoorden nog 2 keer en zo werd het dus 3 – 1. De strafworpen gingen precies gelijk op: 4 tegen
4.
Het was een spannende wedstrijd, erg leuk om naar te kijken!
Succes weer bij de training en tot volgende week!
Groetjes van de moeder van Yara.

Valto E6
De eerste wedstrijd, voor team e6, spannend en toch leuk. Op de groepsfoto en dan gaan.
Het kwam al snel op 1-0, Lucas scoorde. En zo hielden ze het tot de pauze. Na de pauze was de
tegenstander sterker en verloren ze met 2-1.

Valto E6 – DubbelZes E4
Afgelopen zaterdag was het eindelijk zo ver voor de E6, de allereerste wedstrijd. En dat was best wel een
beetje spannend maar Lucas, Guillermo, Rozanne, Danique en Christy waren er helemaal klaar voor. Nadat
we op de foto waren geweest mochten de oranje shirts weer uit, want we speelden tegen DubbelZes en dat
zou wel heel veel oranje in het veld worden. Nadat we alle spelregels hadden herhaald, we hadden
geoefend met verdedigen en we lekker hadden ingeschoten kon de wedstrijd beginnen. Het ging meteen
supergoed, alsof ze al jaren op korfbal zaten. Binnen drie minuten had Lucas na een snelle actie de 1-0
gescoord. Nog heel veel doelpogingen volgden, maar we kregen de bal maar niet door de gele korf. Ook
werden er al veel ballen onderschept en werden er twee doelpunten van DubbelZes afgekeurd omdat ze
keurig verdedigd waren. Christy scoorde ook twee keer, maar ook die waren verdedigd. Na de rust stond de
E6 even te slapen, waardoor DubbelZes meteen twee keer wist te scoren. De jacht op de gelijkmaker werd
meteen geopend, maar de omdraaiballen van Guillermo, de afstandsschoten van Rozanne en de snelle
acties van Lucas, Danique en Christy wilden er maar niet in… Jammer dat er met 1-2 werd verloren want
jullie hadden zeker een gelijkspel verdiend. De strafworpen werden wel gewonnen met 3-2. Voor een eerste
wedstrijd ging het al onwijs goed, en als jullie goed blijven oefenen op schieten komen er volgende week
vast meer doelpunten!
-De coach van de E6

Valto F1 – Achilles F1
Onze eerste competitiewedstrijd, iedereen had er erg veel zin in. Voor de wedstrijd mochten we nog even
op de foto met het hele team en daarna lekker warm lopen en inschieten.
10.00uur begon de wedstrijd en in de eerste 10 minuten stonden we al 7-0 voor en misschien zelfs wel 9-0
we konden de tel toen al niet meer bij houden. Jullie bleven goed en snel overspelen zodat de tegenstander
de bal amper kon volgen en ja schieten dan maar. 10-0, 11-0, 12-0 enz. enz. Iedereen in het team kan en
heeft volgens mij ook gescoord, super goed gedaan hoor. Uiteindelijk is de stand 27-1 geworden. Achilles
mocht van jullie 1 doelpuntje maken☺
Volgende week moeten we uit tegen Dijkvogels. Als jullie goed en snel overspelen en natuurlijk de bal in de
korf gooien moet dat volgens mij goed komen. Maar Dijkvogels is niet Achilles en dus moeten we er weer vol
tegen aan.
Groetjes Janine en Tim

Valto F2 - Achilles F2
Zaterdag rond 10 uur mocht Valto F2 het gaan opnemen tegen Achilles F2. De scheidsrechter was een
beetje dom, want zij was het gewoon helemaal vergeten! Terwijl de F2 fluiten een grote eer is! Gelukkig was
er een hele goede vervanger die deze taak graag over nam. Al vrij snel mocht Achilles de superspeler
inzetten, want Valto had er zin in! Tjongejonge wat een doelpunten, de een nog mooier dan de andere.
Fantastisch om te zien. Uiteindelijk kon niemand meer bijhouden hoeveel het stond, behalve de
scheidrechter natuurlijk. Die telde er vrolijk op los. Eindstand 15-0!!!!!
Geweldig gedaan F2!! Deze week gaan we lekker trainen zodat we volgende week zaterdag weer een paar
hele mooie doelpuntjes kunnen maken. Dan is deze supporter er weer bij hoor!!
Een trouwe F2-fan
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Valto F3 – Ondo F3
Vandaag onze eerste echte wedstrijd. Voordat we gingen beginnen, mochten we op de foto.
Dat was erg leuk. Daarna gingen we vol goede moed van start.
Kees, Sven, Jette en Fieke mochten beginnen. De tegenstanders scoorden 3 doelpunten, dus mochten wij
een extra speler inzetten. Dat was Luna. Voor ons en de tegenstander was dit wel even wennen.
Voor de rust scoorde Jette haar eerste doelpunt. Wat was die prachtig. We gingen de rust in met 1-6. Even
bijkomen, want wat hebben ze nu al veel gelopen en geschoten.
Na de rust kwam Lotte erin. Er kwam ook meer rust in het spel.
De tweede helft scoorde Jette haar tweede doelpunt en Luna maakt ook nog een schitterend doelpunt. Wat
hebben jullie er voor gevochten. De einduitslag van 3-13.
De einduitslag bij het strafworp schieten was 5-3. Heel knap gedaan.
Volgende week gaan we er weer met frisse moed tegen aan!
Groetjes,
Nancy

Resterend programma
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