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!

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
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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
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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. 4

15 september 2014
Uitslagen zaterdag 13 september
DES 1
Fortis 1
Fortis 2
DES 2
VALTO 3
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 4
VALTO 5
De Meervogels 7
VALTO 8
Avanti A1
Korbis A1
ALO A1
ODO A2
VALTO A3
VALTO B1
Dijkvogels B1
VALTO C1
VALTO C1
VALTO C2
Avanti C4
VALTO D1
DES D1
Futura D1
VALTO D4
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
Avanti E5
Avanti E6
Tempo E8
Dijkvogels F1
Excelsior F1
Excelsior F2

-

VALTO 1
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 2
Nieuwerkerk 5
ONDO 3
Excelsior 4
ONDO 4
Avanti 6
VALTO 6
Futura 6
VALTO A1
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A2
Dijkvogels A2
Rapid B1
VALTO B2
IJsselvogels C1
Maassluis C1
Dijkvogels C2
VALTO C3
ONDO D2
VALTO D2
VALTO D3
Fortuna / MHIR D4
Die Haghe E1
VEO E2
VEO E4
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
VALTO F1
VALTO F2
VALTO F3
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10 - 12
18 - 18
11 - 15
9 - 12
10 - 17
5- 8
10 - 18
17 - 6
13 - 8
8- 5
21 - 5
7 - 16
8 - 18
10 - 3
17 - 14
6- 7
9- 7
6- 3
9- 5
10 - 11
4- 2
10 - 5
8- 0
5- 1
2- 5
verplaatst naar 1 ok
19 - 4
8- 0
1- 6
5- 3
2- 2
15 - 0
0 - 11
19 - 6
10 - 9
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Maandag 15 september
1188#

20:00# Avanti#(P)#11#

VALTO&&7& 2aK60#

Sportpark#De#Groene#Wijdte#

Pijnacker#

Opstellingen Senioren – 15 september
VALTO 7
Dames:
Heren:

Vertrek 19:00 uur
Linda, Marije, Ria, Petra J?, Nathalie, Ryanne
Rinze, Niels B, Ruud, Wilco, Vincent

Zaterdag 20 september
1385#
4788#
4751#
4758#
803#
1192#
1093#
7409#
7399#
1493#
8480#
9058#
1970#
2110#
2447#
2671#
2592#
2570#
3142#
3125#
3107#
3103#
3094#
3034#
3630#
3626#

15:30#
14:00#
12:15#
17:00#
12:30#
14:00#
17:30#
12:30#
11:00#
14:30#
11:30#
12:30#
13:00#
11:15#
11:15#
10:00#
9:00#
12:00#
12:00#
11:30#
10:30#
10:00#
9:00#
10:00#
10:00#
9:00#

VALTO&1&
VALTO&2&
Vlaardingen#3#
Vlaardingen#4#
VALTO&6&
VALTO&7&
Madjoe#6#
VALTO&A1&
VALTO&A2&
Futura#A2#
Rapid#B1#
IJsselvogels#C1#
Dijkvogels#C2#
VALTO&C3&
ONDO#(G)#D2#
Refleks#D3#
VALTO&D3&
HKV/#Eibernest#D3#
Die#Haghe#E1#
VEO#E2#
VEO#E4#
VALTO&E4&
VALTO&E5&
VALTO&E6&
VALTO&F2&
VALTO&F3&

IJsselvogels#1#
IJsselvogels#2#
VALTO&3&
VALTO&4&
ODO#6#
De#Meervogels#9#
VALTO&8&
Achilles#(Hg)#A1#
DKC#A1#
VALTO&A3&
VALTO&B1&
VALTO&C1&
VALTO&C2&
Avanti#(P)#C4#
VALTO&D1&
VALTO&D2&
DKC#D1#
VALTO&D4&
VALTO&E1&
VALTO&E2&
VALTO&E3&
Avanti#(P)#E5#
Avanti#(P)#E6#
Tempo#E8#
Excelsior#(D)#F1#
Excelsior#(D)#F2#

De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Korhoenlaan#
Korhoenlaan#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Waardlaan#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Stokroosveld#
Korfbalm#Kleverlaan#
Sportlaan#Moordrecht#
S#Nollaantje#Maasdijk#
Sportpark#De#Zwet#
Juliana#Sportpark#
Sportpark#Prinses#Irene#
Sportpark#De#Zwet#
SHKV/Ons#Eibernest#
Baambruggestraat#10#
Spox#Westvliet#
mplex#Westvliet#
Spk#De#Zwet#
Spark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#
De#Lier#
Vlaardingen#
Vlaardingen#
De#Lier#
De#Lier#
Rijnsburg#
De#Lier#
De#Lier#
Den#Haag#
Haarlem#
Moordrecht#
Maasdijk#
De#Lier#
Gravenzande#
Rijswijk#
De#Lier#
Den#Haag#
Den#Haag#
Den#Haag#
Den#Haag#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#

Opstellingen Senioren – 20 september
Selectie
Dames :
Heren :

Aanwezig 13:00 uur
Aileen, Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Thom

VALTO 3
Dames:
Heren:

Vertrek 11:00 uur
Antoinette, Denise, Laura R, Petra D, Anne-Roos
Dennis, Steven, Kevin, Marco, Arnold P

VALTO 4
Dames:
Heren:

Vertrek 15:45 uur
Esther, Hellen, Annemiek, Sandra, Joyce, Manon G
Arnold P, Hans, Mark, Marco, Martin W
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&&
&&
&&
&&
Martin&W&
Thijs&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
&&
Ron&
&&
&&
Jeroen&
&&
&&
&&
&&
Ruud&
Nikki&
Laurens&v&E&
Ria&
Marja&

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, Michiel B, Sjors, Laurens E

Nabeschouwingen Senioren
Selectie
Na twee zwaar bevochten wedstrijden tegen DES op woensdag, waarbij vier punten mee gepakt werden
richting De Lier, mocht de selectie zaterdag afreizen naar het Zeeuwse Oost-Souburg. Na 3,5 durende
heenreis ging VALTO 2 in Oost Sousburg van start. Al snel werd tegen een achterstand aangekeken, maar
voor rust werd deze omgebogen naar een voorsprong welke niet meer uit handen werd gegeven. VALTO 1
speelde een goede en spannende wedstrijd. In de laatste minuut leek het of de overwinning werd gepakt,
maar helaas moest er genoegen worden genomen met een gelijkspel.
Wedstrijdsport
VALTO 3 speelde dinsdag tegen ONDO, de gehele wedstrijd kwamen de kansen over en weer maar helaas
kon dit niet in doelpunten worden uitgedrukt voor ons derde. Zaterdag wederom een thuiswedstrijd en nu
tegen Nieuwerkerk 5. Er werden meer doelpunten gemaakt dan dinsdag, maar helaas nam Nieuwerkerk
telkens het initiatief en kon het derde niet opboksen tegen de koploper. Op eigen veld speelde woensdag
VALTO 4 tegen Excelsior. De Delftenaren waren net een maatje te groot voor ons vierde en met aardige
scherpschutters werd deze wedstrijd helaas verloren. Zaterdag is het vierde wakker geworden en heeft een
prachtige 17-6 overwinning neergezet.
Breedtesport
VALTO 5 kent tot nu toe een heel goed seizoen. Helaas deze week de twintig niet aangetikt maar nog
steeds een knappe ruime overwinning. VALTO 6 speelde de eerste competitie wedstrijd. Het werd een
spannende pot, maar helaas niet genoeg doelpunten voor de overwinning. VALTO 8 is helemaal op stoom
gekomen en doet nog mee bovenin. Met een knappe 21-5 overwinning zijn de punten keurig in de Lier
gebleven.
Nabeschouwingen Junioren
Deze week mocht VALTO A1 starten in Waddinxveen tegen Korbis, deze wedstrijd werd overtuigend
gespeeld met een 18-8 winst tot resultaat. Op zaterdag werd er tegen Avanti gespeeld waarin deze lijn
doorgetrokken werd. Dinsdag mocht VALTO A2 aantreden tegen ALO in het Haagsche. Een lastige
wedstrijd. Er werd veel vooruitgang gezien, maar helaas kon dit nog niet in punten worden omgezet. Tegen
ODO gingen de scores wel lopen, maar jammer genoeg konden de buren uit Maasland net een paar
doelpunten meer maken. VALTO A3 mocht op voor de streekderby tegen Dijkvogels op eigen veld in een
spannende wedstrijd kon het alle kanten op en waren ze aan elkaar gewaagd. Net aan werd er verloren met
7-6.

Nabeschouwing B, C en D teams
B-teams
VALTO B1 speelde thuis tegen Rapid B1. De eerste twee wedstrijden werden vrij makkelijk gewonnen door
de B1, dus de grote vraag was wat ze tegen deze derde (en laatste) tegenstander uit de poule gingen doen.
Een flitsende start (2 schoten=2 doelpunten) werd door Rapid weer recht getrokken tot 3-3, maar met een
goed vervolg werd er toch een 8-3 voorsprong bij rust neer gezet. De tweede helft verliep een stuk
moeizamer, maar de marge was groot genoeg. Einduitslag 9-7. A.s. zaterdag staat gelijk de uitwedstrijd
tegen Rapid op het programma en bij winst is het kampioenschap heel dichtbij!
VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B1. Bij de B2 wil het nog niet zo lukken. Er wordt hard gewerkt,
maar het leidt nog niet tot het gewenste resultaat. Ook Dijkvogels was een maatje te groot (maar we praten
dan ook wel over de B1…) en er werd met 6-3 verloren. A.s. zaterdag komt Dijkvogels B1 naar De Lier en
kan er gelijk revanche genomen.
De Bijblijver, 15 september 2014
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C-teams
VALTO C1 speelde thuis tegen IJsselvogels C1. Al snel wisten beide teams te scoren en stond het 1-1,
hierna stagneerde het, dus dit was ook de ruststand. Gelukkig liep het voor VALTO in de tweede helft een
stuk beter en werden er lekker veel doelpunten gemaakt. Einduitslag 9-5. Na alle drie de tegenstanders
gehad te hebben, staat de C1 op de tweede plek, twee punten achter koploper Maassluis C1. A.s. zaterdag
staat de returnwedstrijd tegen IJsselvogels op het programma.
VALTO C2 speelde thuis tegen Dijkvogels C2. Ook hier verliep de eerste helft moeizaam met weinig
doelpunten en stond het in de rust 1-1. De tweede helft ging het iets beter, maar pas in de laatste minuten
werd het verschil gemaakt. Einduitslag 4-2. A.s. zaterdag wordt er door de C2 uit tegen Dijkvogels gespeeld.
VALTO C3 speelde uit tegen Avanti C4. De C3 moet duidelijk nog even wennen aan elkaar. Dit keer was
Avanti duidelijk de betere ploeg en er werd met 10-5 verloren. Misschien dat het zaterdag wat beter gaat als
Avanti naar De Lier komt.
D-teams
VALTO D1 speelde thuis tegen ONDO D2. VALTO D1 was lekker op dreef en scoorde er flink op los. ONDO
had niks te vertellen en zo eindigde de wedstrijd in een 8-0 overwinning. Samen met Weidevogels D1 staat
VALTO D1 met vier punten uit twee wedstrijden boven aan. A.s. zaterdag staat eerst de returnwedstrijd
tegen ONDO op het programma en de week daarna kan de D1 zich gaan meten met Weidevogels.
VALTO D2 speelde uit tegen DES D1. Helaas wist de D2 niet te winnen, omdat DES net even wat beter
was. Einduitslag 5-1. De D2 heeft na twee wedstrijden nog geen punten behaald, maar hopelijk komt daar
a.s. zaterdag verandering in. Dan speelt de D2 uit tegen Refleks D3 en deze ploeg heeft ook nog geen
punten gehaald, dus hier liggen waarschijnlijk wel mogelijkheden.
VALTO D3 speelde uit tegen Futura D1. Na het gelijkspel van vorige week was het dit keer een keurige
overwinning voor de D3. Er werd met 2-5 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D3 tegen koploper DKC D1, die
tot nu toe beide wedstrijden wist te winnen.
VALTO D4 kwam niet in actie, omdat hun wedstrijd op verzoek van de tegenstander werd verplaatst.
E-teams
Onze E1 kreeg Die Haghe op visite. Dit team bleek weinig tegenstand te kunnen geven. Er werd ruim
gewonnen met 19-4. De E2 en de E3 kregen thuis VEO als tegenstander. Voor de E2 pakte dit positief uit,
ze wonnen mooi met 8-0. Helaas moest de E3 de punten mee terug geven naar Voorburg. Er werd met 1-6
verloren. De E4 en E5 gingen samen naar Avanti. De E4 verloor met 5-3 maar scoorde heel knap wel 3
doelpunten. De E5 haalde hun eerste punt binnen door 2-2 te spelen. De E6 moest helemaal naar Alphen
aan de Rijn om met 15-0 te verliezen van Tempo E8. Er bleek niet echt een E8 te zijn bij Tempo afgelopen
zaterdag, de 3 invallers uit de E3 waren echt te sterk voor onze nieuwelingen.
F-teams
Ook deze week lukte het de F1 weer om met ruime cijfers te winnen. Met 0-11 werd en makkelijk gewonnen
van Dijkvogels. Na de ruime overwinning van de F2 van vorige week, was er deze week een duidelijk
sterkere tegenstander. Excelsior F1 was een maatje te groot, er werd met 18-6 verloren. De F3 had dit keer
juist een tegenstander die van hetzelfde kaliber was. In een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 10-9
voor Excelsior. Maar de 9 gemaakte doelpunten door onze F3 is natuurlijk heel knap!

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
Datum
20-sep
27-sep
04-okt
11-okt
18-okt

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

Tegenstander
ODO
Excelsior
Avanti
DES
Velocitas

Thuis
Thuis
Uit
Thuis
Uit

Team
VALTO 7
VALTO A3
VALTO A3
VALTO 8
VALTO 7

Nieuws van de Technische Commissie
Lekkere volle dag bij VALTO. Ik zag iedereen weer heerlijk in
de weer met bal en korf. Vele teams wisten mooie resultaten
neer te zetten. Hulde hiervoor.

Fit & Fun
Elke maandag sporten we met elkaar op een effectieve en
leuke manier. Wil je meedoen? Kom dan gewoon eens kijken.
Elke maandag half 8 tot half 9.
(Ja, de tijd is inderdaad weer op half 8 gezet).

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 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:

1e dinsdag vd maand

20:15 uur

Rob van der Stelt

2e dinsdag vd maand

20:15 uur

Arnold Kok

3e dinsdag vd maand

20:15 uur

Mark van Geest

4e dinsdag vd maand

20:15 uur

Johan van der Meer

5e dinsdag vd maand

20:15 uur

Bart van Muyen
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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.

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:
F-teams
18-19 uur:
E1/6 en C1/2/3
19-20 uur:
VALTO 3,4 en A1, Fit&Fun

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? Meld 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
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TE KOOP SCHOENEN VOOR KORFBAL
Deze schoenen zijn 1 buitenseizoen gedragen.
Maat 37 € 15,-

Jordi Lammers D2
06-36137489 / 06-29001389

Te Koop
Adidas korfbal schoenen grote noppen maat 44 2/3.
Aangezien ik scheidsrechter ben zijn voor mij de noppen te groot, omdat ik veelal rechtdoor loop.
Ik heb ze pas 3x gedragen.
Voor 50 euro mogen ze opgehaald worden
Groet Jan Korteland 517660

BARBEZETTING KOMENDE WEEK
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

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

18-sep

Bezetting 2

Bezetting 3

20-sep

Za

8.15-12.00

20-sep

Za

12.00-15.00

20-sep

Za

15.00-18.00

20-sep

Za

17.30-20.30

Ass keuken

Keuken

Margrietha v
Geest
Arjen v Geest

Helma Stolze

Ingeborg v
Velthoven
Janine Krapels

door Bar

Ton v
Spronsen
Sjors v Dijk

Chris v
Oudheusden
Patrick Vrolijk

Anneke v Dijk

door Bar

Jan de Jong
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Jesper Valstar

door Bar

Bart Jan
Schoone

Laurens Meer,
Niels vd Lingen

Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam
aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team. Met een groepje van 7 a 8
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.
19-09
26-09
03-10
10-10
17-10
24-10
31-10

E5 en E6
E3 en E4
E1 en E2
C3
C2
C1
F1 en F2 en F3

Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,
Hans Ridder

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 is weer begonnen!

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Vorige week ontbrak er nog een wedstrijdverslag van VALTO 1, omdat er nog onduidelijkheid was over het
overnemen van de schrijftaak van Petra Dijkstra. Frank de Rijcke heeft deze taak nu overgenomen en zal
voortaan de wedstrijdverslagen typen.
ste
In het 1 zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Zowel Laura de Rijcke als Petra Dijkstra
doen een stapje terug en korfballen dit jaar in VALTO 3. Daardoor ontstonden er twee plekken in VALTO 1.
Deze zijn opgevuld door Lisanne Onck en Naomi Grootscholten. Lisanne is overgekomen van Vlaardingen 1
en Naomi is overgekomen vanuit de A1, welkom!
Na een serie oefenwedstrijden, waarin tegen WION, Oranje Nassau, ODO, KOAG en de Belgisch kampioen
Scaldis werd geoefend, besloot coach Marco Swikker de competitie te starten met de volgende
spelers/speelsters: Thom Voskamp, Niels Koole, Rob de Ruiter en Frank de Rijcke bij de heren en bij de
dames Naomi Grootscholten, Ellen van der Haagen, Sharon Prins en Lisanne Onck. Ook biedt dit jaar
nieuwe kansen en daarbij nieuwe doelstellingen. Wij willen op het veld met VALTO 1 in de top 4 eindigen.
Daarvoor zullen we hard moeten trainen, het spel goed gaan beheersen en persoonlijke kwaliteiten meer
moeten gaan benutten.
De eerste wedstrijd was gelijk tegen een moeilijke tegenstander. Vriendenschaar uit Hardinxvelde
ste
Giessendam is vorig jaar zowel in de zaal als op het veld 2 geworden in de 1 klasse, dus zullen zij dit jaar
als doelstelling hebben om kampioen te worden. Wij mochten direct laten zien wat we waard waren en dat
pakte goed uit. Het was een spannende wedstrijd die eigenlijk de hele wedstrijd gelijk is opgegaan, alhoewel
Vriendenschaar vooral het grote deel van de wedstrijd het initiatief nam in de wedstrijd. Op een gegeven
moment kwamen we weer gelijk en pakten we weliswaar de voorsprong. Helaas konden we op dit punt net
niet doorzetten waardoor we uiteindelijk strandde op 15-15. In de laatste minuut was er nog een cruciaal
moment. Thom Voskamp nam een vrije bal en zag zijn heer voorbij vliegen, waarop hij een voorwaartse
beweging maakte en tijdens zijn poging te scoren, werd hij gehinderd door een dame. Helaas zag de
scheidsrechter hier geen strafworp in waardoor we de punten moesten delen.
Doelpuntenmakers: Thom 5, Rob 4, Frank 4 en Lisanne 2
Hierna stond er een doordeweekse wedstrijd op het programma tegen DES, deze was in plaats van 30
augustus. Gelukkig hoefden we maar naar Delft en niet naar Oost-Souburg op de woensdagavond. Na een
paar jaar niet tegen DES te hebben gespeeld, troffen we elkaar eindelijk weer eens. Het was een wedstrijd
waarin wij eigenlijk de gehele wedstrijd de betere ploeg waren en het betere spel hadden, alleen uitte zich
dat niet in de score. Eén belangrijk aspect vergaten wij namelijk, scoren! We creëerden veel kansen uit goed
spel, alleen was de afronding niet goed en dat resulteerde in een 5-5 ruststand.

De Bijblijver, 15 september 2014

8

e

De 2 helft nam DES meer het initiatief en zij rondden hun kansen wel af, daardoor kwamen we 5 minuten na
rust opeens twee doelpunten achter te staan. Bij VALTO 1 wilde het afronden maar niet lukken en bij een
achterstand van 10-7 was Marco Swikker genoodzaakt te wisselen. Niels van der Lingen werd er ingebracht
voor Frank de Rijcke en Manon van der Ende kwam erin voor Sharon Prins. Dit bracht nieuwe energie in het
team en met nog 10 minuten te gaan moesten we wel gaan scoren, wilden we nog winnen. Binnen 5
minuten hadden we de stand weer gelijk getrokken en met nog 3 minuten te gaan was het invalster Manon
van der Ende die met een doorloop eindelijk weer de voorsprong voor VALTO op het bord zette. Daarna was
het Rob de Ruiter die zijn strafworp verzilverde en dat betekende 12-10 overwinning.
Doelpuntenmakers: Lisanne 3, Thom 3, Niels 2, Rob 2, Manon en Frank beide 1.
Dan de derde wedstrijd deze week en dat was de verre uitwedstrijd tegen Fortis 1. VALTO 2 moest ook
tegen Fortis dus zijn we met de hele selectie in een bus naar Oost-Souburg gereden. Helaas was de
buschauffeur niet op de hoogte van de wegwerkzaamheden waardoor we 3,5 uur over de heenweg hebben
e
ste
gedaan. Hierdoor startte het 2 en ook daardoor het 1 45 minuten later dan gepland. De wedstrijd zelf was
op een klein veld op nieuw kunstgras. Door het nieuwe kunstgras was het nog een beetje zwaar lopen op
het veld en stuiterde de bal gewoon niet. De wedstrijd ging weer de hele tijd gelijk op en er werd over en
weer gescoord. Het mooie aan een klein veld is het feit dat wanneer de bal het vak binnenkomt je eigenlijk
direct op schotafstand staat. Daarentegen moet je dus ook overal direct bijzitten in de verdediging. Fortis 1
en VALTO 1 wisselden elkaar steeds af in het nemen van de voorsprong, maar geen van beide kon ook echt
daadwerkelijk doordrukken. Wel was het Fortis die vlak voor rust voor het eerst op 2 doelpunten verschil
kwam, 11-9. VALTO kon nog net iets terug doen door 15 seconden voor rust toch nog voor aansluiting te
zorgen, waardoor we met een achterstand van 11-10 de kleedkamers opzochten. De tweede helft werd
harder van beide kanten, omdat beide ploegen echt wilden winnen en beide ploegen het gevoel hadden dat
ze moesten winnen. Toch liet VALTO het weer even gaan en kwamen we 16-14 achter te staan. Om niet het
hele stuk voor niets te hebben gereden werd er nog even gas gegeven en kwamen we 5 minuten voor tijd op
16-17 voorsprong. Helaas werd direct na deze treffer de gelijkmaker weer gescoord. Hierna hebben we nog
een keer de voorsprong gepakt 17-18, maar deze konden we helaas niet vasthouden tot het eindsignaal. Na
het bereiken van 18-18 vond de scheidsrechter het mooi geweest en was een tweede gelijkspel voor VALTO
een feit. Hier had meer in gezeten en eigenlijk hadden we de wedstrijd naar ons toe moeten trekken! De
terugweg werd eveneens verrast door een file, maar doordat iedereen voor hapjes en drankjes had gezorgd
was het een leuke en gezellige terugreis.
Doelpuntenmakers: Niels 5, Thom 5, Frank 4, Rob 2 en Lisanne 2
Het was misschien een ietwat lang verslag, maar het waren dan ook drie wedstrijden. Volgende keer zal het
korter zijn!
Groeten VALTO 1

VALTO 2 Staat op na rust

Sponsor: Martin Stolze
Naast afgelopen zaterdag speelde het Tweede van VALTO woensdag ook al een wedstrijd. 7 uur ’s avonds
moest op Sportpark Biesland een wedstrijd gespeeld worden tegen Des. Van tevoren wisten we niet heel
veel van deze tegenstander. Wel wisten we, dat ze veel op de korte kans speelde afwisselend met schoten
en een goede paalpositie. Dit werd in het praatje vooraf verteld door Teun. 14 minuten na dit praatje hierna
begon de wedstrijd.
De beginfase verliep niet optimaal. Binnen 4 minuten stonden 2-0 achter door 2 afstandsschoten. We
vochten ons terug tot 2-1, waarna Des weer 3-1 maakte. We gingen slecht om met het fysieke spel van den
Hoorn. We werden na elke onderschepping uitverdedigd wat leidde tot plaatfouten en vervolgens zelfs tot
tegendoelpunten. Dit was van VALTO 2 absoluut onder de maat.
Inmiddels stond het 5-1 voor Des en zaten wij nog totaal niet in de wedstrijd. Behalve plaatsfouten leek ook
wel of niks lukte de eerste helft. Met hangen en wurgen lukte het om bij te blijven. Na zelfs even 5 punten
achtergestaan te hebben, was de ruststand 7-3.
In de rust gebeurde het; Teun noemde in een halve minuut de slechte punten op, waarna hier ook duidelijk
een punt achter werd gezet.
Langzaam kwam daarna het besef dat we nog wel degelijk een kans hadden. Wij moesten een paar stappen
harder gaan lopen, scherper zijn en vooral het vertrouwen in elkaar hebben. Net voor begin tweede helft
werd de tactiek binnen de vakken wat bijgesteld. Vanaf de kant werden we aangemoedigd door de bank,
waardoor de koppen weer aardig rechtop stonden bij het eerste fluitsignaal.
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Er werden aanvallen opgezet met meer schoten. Dat resulteerde na 2 minuten al in een doelpunt voor Nikki:
7-4. De verdediging bleef goed werk verrichten, waardoor we even later via Kees de tweede treffer maakte
na rust: 7-5. Na de vakwissel bleven er goede aanvallen komen en bleek uiit alles, dat wij nu de betere ploeg
waren. Niels wist binnen 5 minuten te scoren na een mooie assist van Luuk; 7-6. Dit lukt Niels die aanval
nog een keer: 7-7. Des wist nog even mee te scoren, waardoor het spannend blijf. Na 8-8 was daar dan
eindelijk de voorsprong, 8-9. Het lukte Des nog één keer om gelijk te maken, waarna wij de wedstrijd
definitief besliste door 3 keer te scoren. De stand was 9-12 toen het verlossende fluitsignaal van de
scheidsrechter klonk.
We hebben een slechte eerste helft omgezet tot overwinning door keihard te knokken met z’n alle. Wat
zeker niet gemakkelijk was is toch gelukt. VALTO 1 maakte de avond compleet door na een 10-7
achterstand met 10-12 te winnen. Goed werk deze woensdagavond van de selectie.
e
De stand na deze 2 speelronde zag er zo uit:
KNKV Reserve 2e klasse N
1 VALTO 2
2 IJsselvogels 2
3 Fortis 2
4 Pernix 3
4 DES 2
6 Oranje Wit 3
7 De Meervogels 3
8 Korbatjo 2

2
2
1
2
2
2
1
2

2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2

4
3
2
2
2
1
0
0

25
32
19
32
22
22
10
15

19
19
16
28
21
26
13
35

(6)
(13)
(3)
(4)
(1)
(-4)
(-3)
(-20)

Zowel Meervogels als Fortis hebben nog een wedstrijd minder gespeeld. Maar deze 2 tegenstanders
hebben we inmiddels allebei verslagen. Kortom VALTO 2 doet de eerste competitie week prima zaken door
3 wedstrijden te winnen.
Mark bedankt voor het reserve zitten! Thom en Frank bedankt voor invallen! en publiek bedankt voor het
aanmoedigen! Graag tot volgende week!
Groetjes, VALTO 2

Fortis 2 – VALTO 2
Zaterdag mochten we met heel de selectie met de bus naar Zeeland. Het tweede hoefde pas om 14.15 te
spelen, maar om een beetje speling te hebben vertrokken we al om 11.30. Je zou denken 2 uur en 45 min is
ruim voldoende om op tijd bij Fortis aan te komen, maar halverwege de reis kwamen we in de file terecht. De
eigenwijze buschauffeur Joop dacht dat hij het beter wist dan Manon en bleef koppig op de snelweg rijden,
waardoor we uiteindelijk pas om 15.00 bij Fortis aankwamen! Onderweg was al gebeld naar Fortis om te
melden dat we een beetje later waren en gelukkig wilde Fortis de wedstrijd toch doorlaten gaan.
Toen we aankwamen renden iedereen naar de kleedkamers, want binnen 15 min moesten we beginnen.
Door deze slechte voorbereiding en omdat we normaal ook niet zo heel sterk beginnen, stonden we al snel
5-1 achter. Gelukkig wende we al snel aan het kleine veld en gingen we met een voorsprong de rust in.
De tweede helft hebben we deze voorsprong uit kunnen breiden en ook vast kunnen houden. Het was een
zware wedstrijd en iedereen heeft er echt voor gevochten en de eindstand was dan ook 11-15 voor VALTO!
Wel een klein minpuntje is, dat er van de 15 doelpunten, maar 1 damesdoelpunt was.. Na de wedstrijd van 1
gekeken te hebben, mochten we weer terug met de bus naar De Lier. En je raadt het nooit, maar we
kwamen weer in de file! Gelukkig had iedereen iets lekker meegenomen en vond niemand het eigenlijk heel
erg. Al met al zijn we na een lange dag weer een stap verder naar onze doelstelling en mogen we volgende
week zaterdag tegen de nummer 2 in de poule, IJsselvogels 2.
VALTO 2

VALTO 3: Twee wedstrijden, nul punten
Afgelopen week mocht VALTO 3 twee keer in actie komen. Als eerste op dinsdag thuis tegen ONDO 3. Aan
deze wedstrijd wil ik niet te veel woorden vuil maken, want het was gewoon dramatisch. Er werden nog wel
kansen gecreëerd, maar de afronding liet te wensen over. Uiteindelijk 5 doelpunten, waarvan 3
strafworpen…. De tegenstander was niet best, maar maakte er wel 8, dus…….
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Zaterdag mocht VALTO 3 weer thuis, dit keer tegen Nieuwerkerk 5, en dus kon al vrij snel de nare nasmaak
van dinsdag weggespoeld worden. Maar al gauw bleek dat het zaterdag een soort herhaling ging worden
van de dinsdag: weer werden er wel kansen gecreëerd, maar werd verzuimd af te ronden. Helaas was de
tegenstander dit keer van een ander formaat en zij zorgden met name in de eerste helft met een enorm hoog
afrondingspercentage voor een flink aantal doelpunten. Ruststand: 3-10. Toch was er genoeg vertrouwen
dat we de wedstrijd nog naar onze hand konden zetten en dus werd er vol goede moed aan de tweede helft
begonnen. Jammer genoeg was het Nieuwerkerk die voor de eerste doelpunten in de tweede helft zorgde en
kwam VALTO te laat op gang, waardoor het al gauw een onbegonnen zaak leek. Gaandeweg de tweede
helft ging het bij VALTO wel beter met de afronding en lukte het toch nog om de 10 doelpunten te maken.
Nieuwerkerk eindigde echter op 17, waardoor er met 10-17 verloren werd. A.s. zaterdag speelt het derde uit
tegen koploper Vlaardingen 3. Tijd om het over een andere boeg te gooien!!
Ruben, Romy, Mandy en Arnold bedankt voor het reserve zitten cq meespelen!
Groetjes VALTO 3

VALTO 8 – Futura 6
Wat moet je zeggen over een wedstrijd de je met 21-5 wint? Dat er echt meer in gezeten had omdat er nog
heel veel mooie kansen mis gingen? Of zullen we het omdraaien: 21x scoren is vooral erg leuk. En zeker als
het 20e doelpunt dan gemaakt wordt door Fiona, onze debutant dit seizoen! Heerlijk weer, een gezellige pot,
leuk team, lekker ballen en dan nog winnen ook! Wat wil een mens nog meer op zaterdagmiddag. Volgende
week zaterdag op herhaling?

Korbis A1 – VALTO A1
Afgelopen woensdag zijn wij naar Waddinxveen gereden en hebben daar een wedstrijd in moeten halen
tegen Korbis.
Het begon goed en we stonden na een paar minuten daarom ook met 0-2 voor. Helaas liet Korbis het hier
niet bij zitten en scoorden vlak daarop de 1-2. De rest van de eerste helft ging aardig gelijk op. We stonden
steeds gelijk of met 1 of 2 punten voor. We gingen met 6-8 de rust in.
Na een gemotiveerd praatje konden we er weer tegenaan. En we scoorde er redelijk snel weer twee wat de
stand bracht op 6-10 waardoor we weer een beetje uitliepen. Verder heeft Korbis er in de tweede helft nog
maar twee gescoord en wisten wij uit te lopen door er nog 8 bovenop te gooien. Wat de eindstand
uiteindelijk bracht tot 8-18.
Aankomende zaterdag spelen we weer thuis om 12:30 tegen Achilles!
Groetjes de A1

VALTO B1 – Rapid B1
Vlak voor het begin van deze thuiswedstrijd op 13 September tegen Rapid bleek uit de VALTO
wandelgangen dat de tegenstander ons vermoedelijk de vorige wedstrijd had geobsedeerd. Zelfs als deze
roddel waar was, dan had Rapid er alsnog niks aan gehad, want vlak na aankondiging van de wedstrijd hielp
het aanvalsvak, bestaande uit Thijs, Rick, Maaike en Vera, ons op een 2-0 voorstand, wat er voor zorgde dat
één van geïrriteerde tegenstanders vol ongeloof tegen zijn coach uitriep: ‘’Ze zijn *** nog geeneens 1 minuut
bezig!’’. Het beginnende verdedigingsvak met Ruben, Simon, Femke en Lisa mocht nu gaan aanvallen en
maakte na even zoeken de 3-0. Rapid zag nog geen man overboord en sloeg gewoon terug. Door het
verzilveren van de gegeven strafworp en twee vrije ballen werd de stand 3-3. Alleen maar tegengoals uit
overtredingen. Domme en slordige fouten werden dus gemaakt in de verdediging, maar anderzijds kun je
wel zeggen dat er genoeg felheid was. Nu bleek dat de voorsprong met drie punten weggegeven was kwam
er wat extra druk op de aanval. Met die druk werd perfect omgegaan, want de stand liep op tot maar liefst 73, wederom in razendsnel tempo achter elkaar. Blijdschap en enige opluchting in het veld en trots in het
publiek en op de bank heerste. Een prachtige afsluiter van de eerste helft was aan Ruben te danken, door
zijn inmiddels beroemde en, kan ik persoonlijk zeggen, gevreesde trucje, waarbij hij met twee handen de bal
over het hoofd van zijn tegenstander lijkt te gooien, dit vervolgens niet doet, maar een stap naar achter zet
en de totaal gedesoriënteerde tegenstander alleen laat. 8-3 met rust.
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De vraag was nu of Rapid weer terug zou komen. Het antwoord daarop was ja. Ze hadden een lang praatje
wat, naar mijn mening, altijd erop wijst dat het niet goed gaat en er iets moet worden veranderd. Ze kwamen
vol de tweede helft in en kwamen terug naar een 8-5 (met weer een goed benutte strafworp). Enkele
typische VALTO-B1 kenmerken kwamen toen aan de orde: Maaike kreeg weer eens een bloedneus, Thijs
had nogal wat aan te merken op de scheids en Vera sprak iedereen gemoedelijk toe. Daphne, die samen
met mij reserve was, mocht het veld in voor Maaike en was geen gouden, maar zilveren wissel door haar
assist aan Rick die de 9-5 maakte. Simon vond dat wij ook wel wat meer strafworpen mochten krijgen en liet
zich achteloos en duidelijk op de grond vallen, maar met succes! Helaas werd de vrije bal niet gescoord.
Ruben dacht dat het een hype was en maakte ook een mooie val met zelfs een heuse achteruit koprol. De
scheids besteedde er alleen geen aandacht meer aan en zo strandde de trend al snel. Misschien kwam het
door de val, misschien lag het aan het ontbreken van zijn wonderkousen of lag het gewoon aan het feit dat
we slechts twee bidons hadden terwijl de zon flink scheen, hoe dan ook kreeg Simon last van hevige kramp
en mocht ik hem vervangen. Klaarblijkelijk niet onder de indruk van mijn verschijning ging Rapid ongestoord
door met scoren. Zij kwamen tot een 9-7 en gelukkig wist de tijd hen wel te stoppen.
Mooie, leuke en zelfs spannende wedstrijd, Sheila bedankt voor het reserve zitten. Volgende week weer
Rapid, we kijken nu al uit naar een herhaling.
Groetjes, Michael

VALTO C1 – Maassluis C1
Dinsdag 9 september speelden wij een wedstrijd tegen Maassluis C1. Een tegenstander waar we nog niet
tegen gespeeld hadden. Het was een erg leuke wedstrijd. We gingen gelijk op zo stonden we met de rust
ook 5-5, gelijk dus. We gingen na een praatje van Thom en Sharon weer goed de tweedehelft in. We hebben
de tweedehelft weer veel gescoord en mooie kansen gecreëerd. Jammer genoeg niet genoeg want de
eindstand was 10-11 voor Maassluis. Volgende keer beter.
Na de wedstrijd hadden we wel nog een stukje taart want Lisette was jarig.
Groetjes Vera

VALTO C1 – IJsselvogels C1
We moesten deze keer tegen IJsselvogels. Na het verlies tegen Maassluis gingen we volle bak voor deze
wedstrijd. In de aanval begonnen Martijn, Bas, Laura en Tessa. In de verdediging begonnen Jan-Pieter,
Luca, Sheila en Lisette. In de eerste helft gebeurde er na het supersnelle openingsdoelpunt van Bas
(wedstrijd was pas 20 seconden aan de gang) niet zo veel. Het stond met rust pas 1-1. Maar na een goede
toespraak in de rust begonnen de doelpunten te vallen. Met aardig wat schoten, een doorloop en een
strafworp, door JP, 2x Lisette, 2x Martijn, Max en Vera, kwamen wij 8-2 voor. Daarna scoorde de
tegenstander er ook weer 3 en stonden we 8-5 voor. Als kers op de taart maakte Martijn nog een doelpunt
en hebben we deze 2 punten tegen IJsselvogels te pakken gekregen met een stand van 9-5. Volgende week
mogen we gelijk weer tegen ze spelen, maar dan in Moordrecht. Hopelijk nemen we dan de 2 punten mee
naar huis!
Groetjes, Luca Hagemans

VALTO C2
Afgelopen zaterdag moest VALTO C2 tegen Dijkvogels C2. De 1e helft scoorde Dijkvogels 0-1. even later
scoorde wouter 1-1. We waren niet zo tevreden over de 1e helft. in de rust is er goed gepraat en het ging
beter in de 2e helft. Toen zijn er nog 3 gescoord door VALTO en 1 door Dijkvogels. Het was een leuke
wedstrijd! Het is uiteindelijk 4-2 geworden.
Iris van Paassen

VALTO C3
Afgelopen zaterdag moesten we uit spelen tegen Avanti. Toen begon de wedstrijd en we waren niet echt
wakker want we stonden al snel met 3-0 achter. Nadat we de slaap uit onze ogen hadden gewreven scoorde
Caitlyn de 3-1. Nu ging het snel: 4-1, 4-2 door Martijn, 5-2, 5-3 door Floris, dan scoort Martijn weer de 5-4.
Toen was het rust. Na de rust hoopten wij dat we Avanti konden gaan inhalen, eerst werd het nog 6-4 en
scoorde Caitlyn nog een keer: 6-5. Hierna vielen er bij ons geen doelpunten meer maar bij Avanti wel,
uiteindelijk is het 10-5 geworden en moesten we de punten in Pijnacker laten.
Máté Ridder
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VALTO D1- Ondo D2
Vanochtend begonnen we geconcentreerd en gedreven aan de wedstrijd.
We kwamen al heel snel op 1-0 en liepen uit tot 4-0 met de rust.
Het rendement met scoren was heel hoog, t.o.v. Ondo die ook veel in de aanval was maar niet tot scoren
kwam. (ook een compliment voor het verdedigende vak)
In de tweede helft het zelfde spelbeeld, een fanatiek spelende VALTO en een niet scorende Ondo.
Geleidelijk werd het een eindstand van 8-0.
Een groot compliment voor het hele team, zonder invallers met deskundige coaching van Frank en Mellanie.
Ook scheidsrechter Mark verdient een compliment voor het neutraal en kundig leiden van deze wedstrijd.
e
Frank die de tweede helft niet aanwezig was vanwege 1 team verplichtingen, werd telefonisch verrast met
de uitslag, hij kon het niet geloven toen ze vertelde dat ze verloren hadden.
Komende zaterdag weer tegen Ondo dan uit, onderschat ze niet want ze willen naar mijn gevoel revanche,
maar met de teamgeest die jullie tonen moet het hopelijk ook gaan lukken, doe je best.
Groetjes van Romy en Opa

Des D1 - VALTO D2
Deze zaterdag moesten we uit naar Delft. Het was zonnig, goed weer voor een korfbalwedstrijd.
In het eerste kwart van de wedstrijd werd er al snel een doelpunt door Des gescoord en het tweede doelpunt
volgde snel. Toch kregen wij een aantal kansen, speelden goed samen, maar kwamen niet tot scoren. Het
werd dan ook 3-0. Met die stand gingen we de rust in. Na wat tips te hebben gekregen, begonnen we weer
aan de wedstrijd. Annelie maakte een doelpunt, waarna Des verder uit liep naar 4-1 en de uiteindelijke
eindstand 5-1. Zeker de eerste helft hebben wij goed gespeeld. De tweede helft wat minder.
Volgende keer beter.
Groetjes Freek

VALTO D3 - Futura D1
Voor VALTO D3 was dit de eerste keer dat ze tegen Futura in Den Haag speelden. Deze club zit samen met
Dubbel 6 aan hetzelfde sportpark en hetzelfde clubgebouw, dus het was even opletten dat we bij de juiste
club stonden.
In de eerste helft scoorde Sanne de 1-0, en vlak daarna Marit de 2-0. De wat kleinere tegenstanders
speelden fanatiek, maar het lukte ze niet om te scoren. We gingen dus met 2-0 de rust in.
Na de rust scoorde Ivar 3-0. Daarna kwam Futura stevig terug en scoorde de 3-1. Sanne scoorde voor de
tweede keer en maakte de 4-1. Futura ging in deze helft steeds beter spelen en scoorde naar 4-2. In de
eindfase maakte Daan de eindstand op 5-2. Al met al een spannende en leuke wedstrijd.
Sanne Poot, 13-09-2014

VALTO E2
Vandaag speelden we ( E2) tegen VEO.
Het was nog vroeg en het was lekker weer dus we hadden er zin in!
De eerste helft stonden we al 5-0 voor in de rust kregen we nog een paar goede tips van onze coach Thijs.
We hebben heel goed en snel overgespeeld naar elkaar.
Uiteindelijk hebben we met 8-0 gewonnen!
Wat een top wedstrijd! Ik hoop dat het volgende week weer zo gaat.
Groetjes Elise van Geest

Avanti E4 – VALTO E4
Zaterdag 14 September staat Avanti op het programma voor de meiden van de E4. De reis naar Pijnacker
verloopt vlotjes op wat parkeerproblemen na. Het is kwart voor twee als Coach Vera haar meiden bijeen
roept voor de een peptalk in de kleedkamer. Wat er precies besproken wordt is uiteraard geheim maar de
dames komen in ieder geval vol moed uit de kleedkamer, klaar om de strijd aan te gaan met Avanti. De
coach pakt het professioneel er wordt een warming up gedaan. De meiden moeten inlopen en er worden
een paar tactische oefeningen gedaan. Beide teams staan inmiddels klaar op het veld. Het is alleen nog
wachten op de scheidsrechter die om kwart over twee het veld op komt.
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De 1 10 minuten beginnen Maaike, Suus, Nova en Julia in de basis. Avanti begint fel en doet een paar
doelpogingen maar VALTO houdt stand. Vera blijft haar meiden instrueren dit in tegenstelling tot de 2
coaches van de tegenpartij die geduldig staan te appen en wat afwezig zijn. Avanti scoort alsnog de 1-0 en
e
2-0. De 2 10 minuten begint VALTO goed, Lisa scoort bijna. Avanti blijft druk zetten en scoort 3-0. Het is nu
hard tegen hard Julia krijgt nog een bal tegen haar hoofd en wordt tijdelijk uitgeschakeld, Maaike komt er
weer in. VALTO speelt goed. De moeite wordt beloond, Lisa scoort met een doorloop het is 3-1.
Na de rust gaat VALTO weer vol in de aanval, Lisa scoort vrijwel direct het is 3-2. De meiden van VALTO
geloven weer in de in de overwinning, dit is ook direct te zien op het veld. In de laatste 10 minuten gebeurt er
veel. Avanti scoort 4-2, dit weet Suus gelijk te beantwoorden met een mooi doelpunt, het is 4-3. Jammer
genoeg heeft Avanti ook snel weer een puntje te pakken, de eindstand is 5-3. Jammer genoeg verloren maar
niet zonder strijd. Goed gedaan meiden!
Oja strafworpen: Avanti 2, VALTO 5. Toch nog een beetje gewonnen.

Zaterdag 6 september 2014, een dag om niet te vergeten voor VALTO E6.
Dit is de dag dat Rozanne, Guillermo, Danique, Lucas en Christy hun eerste korfbalwedstrijd zullen spelen.
De tegenstander is ‘Dubbel zes E4. Zo’n eerste wedstrijd is natuurlijk heel erg leuk, maar ook best een
beetje spannend.
Voor de meeste spelers is dit de allereerste korfbalwedstrijd en hebben ze net drie à vier keer getraind. Best
moeilijk ook om al die spelregels te onthouden.
Gelukkig worden de kinderen goed opgevangen door Lysanne, die zoveel mogelijk wedstrijden zal gaan
coachen. Eerst moet er een foto gemaakt worden, in tenue. De E6 van 2014-2015 wordt vereeuwigd.
Na de foto krijgen de kinderen nog wat instructie en dan gaat het echt beginnen. De scheids fluit af en de
wedstrijd begint. VALTO E6 is een compleet nieuw team, maar de manier waarop er samen gespeeld wordt,
laat zien wat een team inhoudt.
Er wordt goed gefocust op het spel, de bal en de medespelers. Een goal kan natuurlijk niet uitblijven. In de
eerste helft wordt er gescoord door Lucas. Mede door de goede verdediging krijgt Dubbel zes bijna geen
kansen op de korf.
Tot na de rust wordt de 1 – 0 stand vastgehouden.
Na de rust krijgt Dubbel zes het in de benen en begint een sterke tegenaanval. Ondanks een goede
verdediging door VALTO lukt het Dubbel zes om binnen korte tijd twee keer te scoren.
Na deze goals herpakt de E6 zich. De verdediging wordt net weer iets sterker en de aanval sneller. E6 weet
te voorkomen dat Dubbel zes nog een keer scoort, maar helaas lukt het ze zelf ook niet meer om te scoren.
De wedstrijd eindigt met de stand 1 – 2. Jammer van het verlies, maar E6 heeft een fantastische eerste
wedstrijd gespeeld waarin vooral het plezier domineerde. Hulde aan deze helden!!
Groetjes van Guillermo Zuur en zijn moeder.

Dijkvogels F1 – VALTO F1
Het was een eenzijdige wedstrijd. Binnen tien minuten stonden we met 0-3 voor.
Hierna kreeg Dijkvogels een superster de rest van de wedstrijd.
Met de rust was de stand 0-6 en de eindstand is 0-11 geworden.
De inzet en het overspelen was weer heel goed.
Nu maar hopen dat DKC op 27 september een sterker team is, waardoor het voor ons ook leerzamer word.
Groetjes Milan en Opa

Excelsior F1 – VALTO F2
We gingen met z’n allen, Sanne, Noortje, Tim, Lucas, Maartje en ik (Jonne), op pad naar Delft.
De eerste helft ging heel goed, maar daarna waren we echt heel moe. De tweede helft ging niet zo goed
meer. Helaas, pindakaas, verloren…. Met 18-6. Zaterdag spelen we thuis weer tegen ze, we gaan dan
WINNEN!!
Groetjes van Jonne (F2)
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VALTO F3
Gisteren hebben de meiden en jongens van F3 weer enorm goed hun best gedaan tegen Excelsior Delft.
Daar waar de afgelopen twee weken roemloos verloren en weinig gescoord werd, werd nu maar liefst negen
keer gescoord. Helaas niet genoeg voor de eerste en meer dan verdiende overwinning. Excelsior won nipt
(10-9) en zelf onpartijdige supporters waren verbaasd dat VALTO met nog 4 minuten op de klok een
voorsprong van 7-9 uit handen gaven. Ook de aan moedigingen van VALTO F2 mochten helaas niet baten...
Met 3x Luna, 3x Jette, 2x Kees en 1x Sven komt F3 goed op schot en dat geeft vertrouwen voor de eerste
overwinning die volgende week nu vast gaat komen.
Groetjes, Jette en Arthur

Woensdag 24 september
1734#

19:30# VALTO#B2# Dijkvogels#B1#

1bK40#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Thijs&

Zaterdag 27 september
574#
3369#
4985#
4969#
667#
802#
1190#
1251#
6908#
6885#
1508#
8524#
1736#
9105#
2045#
2191#
2383#
2530#
2372#
2609#
3239#
3223#
3237#
3271#
3263#
3193#
3704#
3692#
3688#

15:30#
12:30#
15:30#
13:00#
14:00#
15:30#
14:00#
15:30#
12:30#
12:30#
11:00#
9:30#
12:30#
10:30#
9:00#
10:15#
11:30#
10:00#
11:30#
10:30#
10:00#
11:00#
10:00#
11:00#
10:00#
9:00#
10:00#
9:00#
10:00#

KOAG#1#
Oranje#Wit#(D)#3#
VEO#4#
Oranje#Nassau/Spirit#3#
VALTO#5#
VALTO#6#
VALTO#7#
VALTO#8#
ONDO#(G)#A1#
Weidevogels#A2#
VALTO#A3#
Tempo#B1#
VALTO#B2#
Maassluis#C1#
VALTO#C2#
ONDO#(G)#C4#
Weidevogels#D1#
VALTO#D2#
SEV#(L)#D1#
Fortuna/MHIR#D4#
VALTO#E1#
ODO#E1#
ODO#E2#
Futura#E1#
Futura#E2#
VALTO#E6#
VALTO#F1#
VALTO#F2#
VALTO#F3#
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VALTO#1#
VALTO#2#
VALTO#3#
VALTO#4#
Excelsior#(D)#5#
Excelsior#(D)#6#
Weidevogels#4#
VEO#6#
VALTO#A1#
VALTO#A2#
Weidevogels#A3#
VALTO#B1#
ONDO#(G)#B3#
VALTO#C1#
ONDO#(G)#C2#
VALTO#C3#
VALTO#D1#
Refleks#D3#
VALTO#D3#
VALTO#D4#
De#Meervogels#E1#
VALTO#E2#
VALTO#E3#
VALTO#E4#
VALTO#E5#
Avanti#(P)#E8#
DKC#F1#
DES#(D)#F1#
ODO#F1#
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Driekamp#
Stadspolders#
Westvliet#
Claudius#Civilislaan#
De#Zwet#
De#Zwet#
De#Zwet#
De#Zwet#
Juliana#Sportpark#
Merenveld#
De#Zwet#
Zegersloot#
De#Zwet#
Wipperspark#
Sportpark#De#Zwet#
Juliana#Sportpark#
Merenveld#
Sportpark#De#Zwet#
Duivestein#
Kruithuisweg_Oost#
Sportpark#De#Zwet#
De#Commandeur#
De#Commandeur#
Stokroosveld#
Stokroosveld#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#
Sportpark#De#Zwet#

Krimpen##Yssel#
Dordrecht#
Den#Haag#
Vlaardingen#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#
Gravenzande#
Bleiswijk#
De#Lier#
Alphen#ad#Ryn#
De#Lier#
Maassluis#
De#Lier#
Gravenzande#
Bleiswijk#
De#Lier#
Leidschendam#
Delft#
De#Lier#
Maasland#
Maasland#
Den#Haag#
Den#Haag#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#
De#Lier#

&&
&&
&&
&&
Thijs&
Twan&
Bart&V&
Mark&
&&
&&
Kevin&
&&
Marco&B&
&&
Steven&
&&
&&
Thomas&
&&
&&
Marije&
&&
&&
&&
&&
Hellen&
Esther&
?????&
Lisa&v&S&

Opstellingen Senioren – 27 September
Selectie Vertrek V1 14:00 uur
Vertrek V2 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 Vertrek 14:00 uur
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Joyce, w.a.
Heren: Dennis, Steven, Jeroen?, Kevin, Marco, Martijn
VALTO 4 Vertrek 12:00 uur
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Sandra, Ryanne, w.a.
Heren: Hans, Mark, Marco, Martin W, Steven
VALTO 5 Aanwezig 13:30 uur
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy
Heren: Bart-Jan, Ruben L, Daniël K, Bart V, w.a.
VALTO 6 Aanwezig 15:00 uur
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Dame A3, Dame A3
Heren: Bart V, Daniël K, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent
VALTO 7 Aanwezig 13:30 uur
Dames: Gerda, Linda, Martine, Petra J, Helma
Heren: Frank P, Gert-Jan, Jelle, Niels B, Ruud, Wilco
VALTO 8 Aanwezig 15:00 uur
Dames: Helma, Leonie, Rosanne, Petra J, w.a.
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Sjors

Zaterdag 4 oktober
1582#

16:00# Vitesse#(Ba)#1#

Valto#1#

Sportpark#De#Bongerd#

Barendrecht#

&&

5142#

17:00# Pernix#3#

Valto#2#

Leiden#Merenwijk#

Leiden#

&&

5210#

12:00# Valto#3#

OZC#4#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

&&

5206#

13:30# Valto#4#

Olympia#(S)#3#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

&&

668#

15:00# Valto#5#

ODO#5#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Martin&&W&

991#

11:00# Avanti#(P)#9#

Valto#6#

Sportpark#De#Groene#Wijdte#

Pijnacker#

&&

1074#

15:30# Tempo#10#

Valto#7#

Sportcomplex#Zegersloot#

Alphen#ad#Ryn#

&&

1254#

16:30# Valto#8#

Velocitas#9#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Thijs&

7548#

17:00# ODO#A1#

Valto#A1#

Sportpark#De#Commandeur#

Maasland#

&&

7531#

14:00# Futura#A1#

Valto#A2#

Stokroosveld#

Den#Haag#

&&

8608#

11:00# Valto#B1#

Fiks#B1#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

&&

1788#

10:15# Avanti#(P)#B4#

Valto#B2#

Sportpark#De#Groene#Wijdte#

Pijnacker#

&&

9182#

10:00# Valto#C1#

KOAG#C1#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

&&

1904#

11:05# DES#(D)#C1#

Valto#C2#

Sportpark#Biesland#(D)#

Delft#

&&

2109#

13:15# Valto#C3#

ODO#C2#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Ruben&L&

2397#

12:15# Valto#D1#

Dijkvogels#D1#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Peter&

2683#

10:45# GKV#(H)#D2#

Valto#D2#

Bezuidenhoutseweg#Den#Haag#

Den#Haag#

&&

2593#

11:00# Valto#D3#

Futura#D1#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Arnold&P&

2618#

10:30# KVS/Maritiem#D4#

Valto#D4#

Cas#van#Dijkpark#

Den#Haag#

&&

3346#

11:30# Fortuna/MHIR#E1#

Valto#E1#

Sportpark#Kruithuisweg_Oost#

Delft#

&&

3391#

9:00# Valto#E2#

DES#(D)#E1#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Marleen&

3386#

10:00# Valto#E3#

DES#(D)#E2#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Antoinette&

3315#

9:00# Valto#E4#

Phoenix#E2#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Anne&Roos&

3306#

10:00# Valto#E5#

Phoenix#E3#

Sportpark#De#Zwet#

De#Lier#

Ellen&vd&H&

3300#

11:00# Dubbel#Zes#E4#

Valto#E6#

Stokroosveld#

Den#Haag#

&&

3774#

11:00# Achilles#(Hg)#F1#

Valto#F1#

Pomonaplein#

Den#Haag#

&&

3759#

10:00# Achilles#(Hg)#F2#

Valto#F2#

Pomonaplein#

Den#Haag#

&&

3760#

11:00# ONDO#(G)#F2#

Valto#F3#

Juliana#Sportpark#

Gravenzande#

&&

De Bijblijver, 15 september 2014

16

