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)
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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
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29 september 2014

Programma komende tijd

Opstellingen Senioren – 27 September
Selectie
Dames :
Heren :

Vertrek V1 14:00 uur
Vertrek V2 11:00 uur
Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom

Valto 3

Vertrek 14:00 uur
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Dames:
Heren:

Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Lisa R
Daniël K, Dennis, Jeroen?, Steven, Marco, Ruben L

Valto 4
Dames:
Heren:

Vertrek 12:00 uur
Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Ryanne
Hans, Mark, Marco, Martin W, Steven, Patrick

Valto 5

Verplaatst naar 30 september, 20:30 uur

Valto 6
Dames:
Heren:

Aanwezig 15:00 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Inge, Rosalie
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent

Valto 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:30 uur
Gerda, Linda, Martine, Petra J, Helma
Frank P, Gert-Jan, Jelle, Niels B, Ruud, Wilco

Valto 8
Dames:
Heren:

Aanwezig 15:00 uur
Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Sascha
Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Sjors, Peter?

Uitslagen 20 september
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Nabeschouwing wedstrijden senioren
Selectie
De selectie speelde deze week tegen Ijselvogels. Valto 2 beet het spits af en speelde een goede eerste
helft. Door de kansen niet af te maken werd het op het einde onnodig spannend, maar gelukkig hield de
verdediging stand en zijn de punten in De Lier gebleven. Valto 1 was duidelijk een maatje te sterk voor de
gasten uit Moordrecht. Een sterke fase aan begin van de tweede helft was genoeg om het verschil op de
borden te krijgen. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar.
Wedstrijdsport
Valto 3 heeft de hele wedstrijd voor de wedstrijd voor gestaan, alleen op het laatste sloeg de vermoeidheid
toe en kon Vlaardingen nog langs zij komen. Als afsluiter van de dag mocht ook Valto 4 aanreden. Het
sterke optreden van vorige week kon helaas niet doorgetrokken worden. Verdedigend was het prima in orde,
maar aanvallend kwamen er te weinig doelpunten tot stand voor een overwinning.
Breedtesport
Valto 7 speelde op eigen veld tegen Madjoe. Na de ruime overwinning eerder deze week werd het een
spannende wedstrijd met weinig doelpunten resulteerde in 4-4. Valto 8 mocht in Rijnsburg tegen de
hekkensluiter. Al snel werd duidelijk dat Valto was gekomen om omgeslagen koploper te blijven en werd er
verdiend gewonnen.
Nabeschouwingen Junioren
Valto A1 had vandaag een off-day. Na de doelpunten regen van de afgelopen weken werd er vandaag
jammer genoeg verloren. Valto A2 wist vandaag voor het eerst punten te pakken. Deze waren zeer verdiend,
maar ook heel hard nodig. Nu ligt de strijd in de poule weer helemaal open. Valto A3 heeft ook punten weten
te pakken. Het harde werken loont echt en werd de wedstrijd op het gras van Futura werd zeer verdiend
uitgespeeld.
Nabeschouwingen jeugd
B-teams
VALTO B1 speelde uit tegen de nummer 2 uit de poule, Rapid B1. Er moest gewonnen worden om te
voorkomen dat Rapid op gelijke hoogte zou komen. De B1 speelde net als vorige week tegen Rapid weer
een goede 1e helft, ruststand 3-8. De 2e helft viel het spel wat terug, maar de overwinning kwam niet in
gevaar. Eindstand 8-11. Na vier wedstrijden betekent dit acht punten en vier punten los van de nummer 2.
Nog één punt en dan is het kampioenschap een feit.
VALTO B2 was vrij, omdat de wedstrijd verzet is naar woensdag 24 september. Aankomende week dus twee
wedstrijden voor de B2.
C-teams
VALTO C1 speelde uit tegen IJsselvogels C1. Na de winst van vorige week op dit team, was de C1 gebrand
op wederom een overwinning. De gehele wedstrijd was de C1 de betere ploeg en uiteindelijk werd er dan
ook terecht met 5-8 gewonnen. A.s. zaterdag de belangrijke returnwedstrijd tegen Maassluis C1. Thuis werd
er nipt verloren en Maassluis staat bovenaan met 2 punten meer dan VALTO. Bij winst kan de C1 dus op
gelijke hoogte komen.
VALTO C2 speelde uit tegen Dijkvogels C2. Vorige week wist de C2 na een moeizame wedstrijd te winnen.
Dit keer was de C2 de gehele wedstrijd beter en wist dat ook in doelpunten om te zetten. Eindstand 6-10. De
C2 staat nu met drie ploegen op de 1e plek, allen hebben vier punten behaald. A.s. zaterdag moet de C2
thuis tegen ONDO C2, ook één van de koplopers. Winst is dus belangrijk!
VALTO C3 speelde thuis tegen Avanti C4. De C3 is nog in afwachting van hun 1e punten en, na het verlies
van vorige week tegen Avanti, ook uit op sportieve revanche. Helaas wilde het ook afgelopen zaterdag niet
lukken! Wel werd er dit keer met minder grote cijfers verloren, 3-5. Misschien lukt het a.s. zaterdag om tegen
ONDO C4 de eerste punten te pakken!
D-teams
VALTO D1 speelde uit tegen ONDO D2. De 1e helft werden er nog teveel fouten gemaakt en liep het nog
niet echt. Na een paar stevige woorden van de coach liep het de 2e helft een stuk beter en zo werd er met
ruime cijfers gewonnen, 3-7. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Weidevogels D1 op het programma.
Deze ploeg heeft net als VALTO zes punten uit drie wedstrijden, een belangrijke wedstrijd dus!
VALTO D2 speelde uit tegen Refleks D3. Na twee wedstrijden verlies op rij, moest de D2 tegen Refleks
spelen, die ook nog geen punten had behaald. Het werd een ruime overwinning voor VALTO D2 en dus zijn
de eerste punten binnen, 0-8. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen Refleks en kunnen de punten dus
verdubbeld worden.
VALTO D3 speelde thuis tegen DKC D1. DKC stond bovenaan en had vier punten uit twee wedstrijden.
VALTO stond op de 2e plek met drie punten. Een belangrijke wedstrijd dus! De D3 was de gehele wedstrijd
De Bijblijver, 29 sep 2014

3

de betere ploeg en zorgde er dus voor dat de punten in De Lier bleven, 7-3. Hiermee staat VALTO D3 nu
bovenaan. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen SEV D1 op het programma. Met dit team heeft VALTO
nog iets recht te zetten, want thuis werd het 2-2.
VALTO D4 speelde uit tegen HKV/OE D3. De D4 was lekker op dreef en wist met maar liefst 5-12 te winnen.
Samen met Fortuna D4 staat de D4 nu bovenaan met vier punten uit twee wedstrijden. A.s. zaterdag speelt
de D4 uit tegen Fortuna D4 en dat betekent dus ook hier een belangrijke wedstrijd!!
E-jeugd
Werd er vorige week nog een zeer royale overwinning geboekt op Die Haghe E1, dit keer ging de wedstrijd
iets gelijkwaardiger op. Een 3-8 overwinning voor onze E1 betekende wel dat de punten ruim mee naar De
Lier gingen. De E2 ging met invalcoach Sandra Poot naar VEO. Werd er vorige keer nog ruim gewonnen,
deze keer werd het 0-2 voor Valto. Voldoende voor de overwinning! Valto E3 tot en met E6 hebben het lastig
deze competitie. De E3 verloor 5-1 van Veo E4. 1 doelpunt minder doorgelaten dan vorige week toen er ook
tegen VEO gespeeld werd. Er is dus een stijgende lijn! De E4 ging vorige week nog gelijk op met Avanti E5.
Deze keer werd het helaas een walk-over door Avanti en werd er met 1-11 verloren. Ook de E5 wist vorige
week nog gelijk te spelen tegen Avanti maar afgelopen zaterdag was er net het stapje te weinig waardoor
ook hier een ruime overwinning werd geboekt door Avanti: 1-10. De E6 heeft afgelopen zaterdag hun eerste
punt binnengehaald door 1-1 gelijk te spelen tegen Tempo E8. Vorige week was het tegen hetzelfde Tempo
een erg teleurstellende 15-0 nederlaag. Heel goed hersteld E6, dit gelijkspel hebben jullie dubbel en dwars
verdiend!

	
  
F-jeugd
Valto F1 was vrij. Valto F2 speelde net als vorige week tegen Excelsior F1. Ook dit keer werd er helaas weer
ruim verloren: 2-11. Valto F3 haalde deze week hun eerste overwinning en gelijk een goede ook! Werd er
vorige week nog met 1 doelpunt verschil verloren van Excelsior F2, dit keer lieten onze jongsten zich niet
van het veld af lopen en werd er 10-7 gewonnen.
Agenda
De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-valto.nl/agenda/
Datum
1 nov
22 nov

Tijd
Hele dag
Hele avond

Wat
All Day VALTO
Valto Feest

Plaats
Sporthal

Nieuws van de Technische Commissie
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
Invallen Valto 6
Datum
27-sep
04-okt
11-okt
18-okt

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

Tegenstander
Excelsior
Avanti Uit
DES
Thuis
Velocitas
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Thuis Valto A3
Valto A3
Valto 8
Uit
Valto 7

4

Opstellingen Senioren – 30 september
Valto 5
Aanwezig 20:00 uur
Dames:
Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Lizzy
Heren:
Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Johan
Opstellingen Senioren – 1 oktober
Valto 6
Aanwezig 19:30 uur
Dames:
Imke, Mariska M, Ryanne, Inge, Mandy B
Heren:
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent
Opstellingen Senioren – 4 oktober
Selectie
Vertrek V1 14:00 uur
Vertrek V2 15:15 uur
Dames :
Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Heren :
Chris, Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
Valto 3
Dames:
Heren:

Aanwezig 11:00 uur
Aileen, Antoinette, Denise, Laura R, Petra D
Daniel K, Dennis, Jeroen?, Steven, Marco

Valto 4
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:00 uur
Hellen, Annemiek, Sandra, Lieselotte, Antoinette, Marleen B
Arnold P, Hans, Mark, Marco, Martin W

Valto 5
Dames:
Heren:

Aanwezig 14:30 uur
Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Laura R
Bart-Jan, Roland, Ruben L, Laurens M, Dennis

Valto 6
Dames:
Heren:

Vertrek 10:00 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Dame A3, Dame A3
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent

Valto 7
Dames:
Heren:

Vertrek 14:30 uur
Gerda, Linda, Marije, Martine, Ria
Frank P, Gert-Jan, Jelle, Rinze, Ruud, Wilco

Valto 8
Dames:
Heren:

Aanwezig 16:00 uur
Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Imke
Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter, Sjors

Spreekuur John Prins
Met ingang van heden is het spreekuur van John Prins verplaatst naar dinsdagavond half 10.
Valto 3 aangevuld
Eindelijk wordt Valto 3 aangevuld. Per direct zijn de volgende spelers toegevoegd aan Valto 3:
• Daniel Kester (vanuit Valto 6)
• Ron Boekestijn (vanuit selectie)
• Aileen Willemse (vanuit selectie)
Voor Ron en Aileen geldt dat we graag willen dat ze weer helemaal fit worden en hun spelritme terug kunnen
vinden in Valto 3. We wensen jullie veel succes.
Contactpersonen TC voor senioren
We hadden al speciale contactpersonen binnen de TC voor de verschillende jeugdteams. Nu hebben we ook
speciale contactpersonen aangesteld voor Senioren Wedstrijdsport en Senioren Breedtesport.
• Manon van der Ende wordt vaste contactpersoon voor onze wedstrijdsport teams (Valto 1-4)
• Bart Versteegen wordt vaste contactpersoon voor onze breedtesport teams (Valto 5-8).
Heb je vragen en of opmerkingen voor de TC, dan kan je bij deze contactpersonen terecht.
Manon en Bart: veel succes met deze nieuwe, extra, verantwoordelijkheid.
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Let op: Manon blijft wel gewoon het wedstrijdsecretariaat veld doen en Bart het wedstrijdsecretariaat voor de
zaal.
Veldafmetingen
In de vorige veldafmetingen zat nog een foutje. Hierbij de juiste tabel.
team

Thuiswedstrijden

Uit (kunstgras)

Uit (gras)

E, F

15x25 (half wit vak met blauwe achterlijn)

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, Fit&Fun

Trainingsdag Valto 5-8 van 30 naar 29 september
De training van Valto 5-8 van dinsdag 30 september wordt verplaatst naar maandag 29 september om 20:30
uur.
Herhaling berichten
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).
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 - wijziging
Dinsdag, 23 september, geeft Rob v.d. Stelt trainen
Dinsdag, 7 oktober, geeft Johan van der Meer trainen
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

De Bijblijver, 29 sep 2014

6

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!
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 /

_________________ Einde TC Nieuws ____________________
Wedstrijdverslagen
Valto 1 IJsselvogels 1
Sponsor: Martin Stolze
Zaterdag 20 september was het om 15:30 tijd voor de tweede
thuiswedstrijd van het 1ste, ditmaal tegen IJsselvogels uit
Moordrecht. Na twee keer gelijk te hebben gespeeld, was het
vandaag weer tijd om te winnen. Het was de hele dag al een beetje
benauwend, drukkend warm, maar bij aanvang van de wedstrijd
begon het een beetje af te koelen en was er af en toe een klein
briesje.
Ellen van der Haagen had helaas last van een aanhechtingsspier in
haar knie, waardoor Lotte van Geest op haar plaats mee moest
doen.
De wedstrijd begon aardig en na drie minuten spelen was het Niels
Koole die de score opende voor Valto met een afstandsschot. Hierna
werd het ook nog 2-0 voor Valto, alleen kon IJsselvogels binnen drie
minuten weer aansluiten door tweemaal te scoren. Nu brak er een
fase aan waar het verdedigende vak van Valto het heel goed
dichthield en daardoor kreeg onze aanval veelvuldig de bal om te scoren. Helaas werden er veel kansen
gemist, zowel van afstand als van dichtbij de korf. Door het lengteoverwicht ontstonden er wel goede
kansen, alleen moesten ze erin. Uiteindelijk na 18 minuten had dit vak door Rob de Ruiter er toch twee
inliggen. Nu was het zaak aan het volgende aanvalsvak om de score uit te breiden. Alleen ontbrak het aan
scherpte bij Valto waardoor een dame van IJsselvogels via een handig balletje weer direct 4-3 maakte. Wel
lukte het dit vak om ook direct te scoren door Thom Voskamp, ook dit vak had overigens lengteoverwicht op
beide heren, waardoor er goed afgewisseld kon worden in de afvang. Nu volgden de doelpunten elkaar snel
op en was het Frank de Rijcke die vlak voor rust voor het eerst voor drie doelpunten verschil zorgden via een
afstandsschot, 7-4. Dit was ook de ruststand.
In de rust liet coach Marco Swikker duidelijk merken dat het veel beter kon bij Valto. We moesten scherper
zijn op de wegvallende ballen en beter de kansen gaan afronden. De tweede helft begon heel goed,
verdedigend zat het goed dicht waardoor er veel kon worden aangevallen. Door afstandsschoten van Frank
de Rijcke, Rob de Ruiter en Lisanne Onck stond het ineens 13-6 voor Valto. Het spel zag er toen ook goed
uit, de passing was goed, de rugkanten werden goed gelopen en er werd met vertrouwen
geschoten(schotpercentage qua afstandsschoten was deze wedstrijd 18,5%). Hoe we dit kwartier speelden,
moeten we eigenlijk de hele wedstrijd kunnen spelen. Doen we dit, dán kan het nog een heel mooi seizoen
gaan worden.
Hoe we na dit kwartier gingen spelen, moeten we overigens niet meer gaan doen. De scheidsrechter maakte
een aantal hele rare beslissingen, vooral tegen Valto. Ik had het idee dat de scheidsrechter er weer een
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wedstrijd van wilde maken, door IJsselvogels in het zadel te helpen. Dit had helaas een negatief gevolg op
de wedstrijd, niet zozeer doordat IJsselvogels hier gebruik van maakte, maar vooral doordat wij ons hierdoor
mentaal gek lieten maken. Uiteindelijk pakte het alsnog goed uit voor Valto, maar we moeten nog wel leren
om hier op een goede manier mee om te gaan. IJsselvogels kwam nog wel tot 16-14, wat het nog enigszins
spannend maakte, maar gelukkig zijn de punten verdiend in De Lier gebleven, waardoor we nu op een
gedeelde 2de plaats staan samen met Vriendenschaar.
Volgende week mogen we naar Krimpen aan den IJssel voor de uitwedstrijd tegen KOAG.
Doelpuntenmakers: Frank 5, Rob 5, Thom 3, Lisanne 2 en Niels 1.
KNKV 1e klasse E
1
Korbatjo 1
4
2
Vriendenschaar 1
2
Valto 1 4
2
4
Fortis 1 4
1
5
Vitesse 1
4
6
KOAG 1
4
6
DES 1 4
1
6
IJsselvogels 1 4

3
4
2
2
1
1
0
1

1
2
0
1
1
0
3
0

0
2
6
4
2
3
2
3

7
0
61
67
3
2
51
2

64
6
57
72
60
55
57
52

52
67
(4)
(-5)
61
60
(-6)
61

(12)
57

(10)

(-1)
(-5)
(-9)

Valto 2 – IJsselvogels 2
sponsor: Martin Stolze
Zaterdag mochten we tegen IJsselvogels 2. Teun zei dat het een jonge ploeg is en dat ze ongeveer
hetzelfde zouden spelen als De Meervogels 3. Dit spelletje houdt in: één onder de paal en schieten maar!
Dit hield in dat wij, Valto 2, vanaf het eerste moment goed moesten sluiten.
De wedstrijd begon en de eerste aanval: Niels, Luuk, Manon en Mariska, begonnen goed in de aanval en
maakte al snel de 1-0. Maar het wel al snel 1-1. Maar het eerste verdedigingsvak: Pieter, Kees, Nikki en
Mirjam, wat nu de aanval werd dacht hier anders over en maakte al snel de 2-1 en 3-1. Dit ging al snel door
naar de 5-1. Dit kwam doordat de passes erg goed waren, waardoor de aanvallen goed tot zijn recht
kwamen. De ruststand was 8-6. Na de rust hadden wij wel goede aanvallen en creëerde wij veel kansen,
maar het afronden zat er niet in, waardoor het op de laatste minuten nog spannend werd toen het 9-8 stond.
In de laatste 2 minuten kwam de 10-8.
Mandy bedankt voor het reserve zitten e Twan bedankt voor het invallen!
Volgende week moeten wij tegen de gedeelde nummer 2, Oranje Wit 3.
Valto 2
Valto 3: het wil nog niet lukken…..
Afgelopen zaterdag moest het derde de uitwedstrijd tegen het hooggeplaatste Vlaardingen 3 spelen.
Voorafgaand aan het vertrek gingen we weer op de foto! Dit omdat we een paar nieuwe aanwinsten hebben
verwelkomd! Ron Boekestijn en Aileen Willemse komen vanuit de selectie en zijn aan het terugkomen van
een blessure. Het opbouwen van wedstrijdritme gaan ze in VALTO 3 doen. Verder is Daniël Kester aan het
derde toegevoegd. Helaas was laatstgenoemde niet op tijd voor de foto….
Na het fotomoment vertrokken we naar Vlaardingen. Mark van Geest was bereid om de coachrol op zich te
nemen, waarvoor dank! We begonnen heel sterk aan de wedstrijd en dat hielden we eigenlijk de hele eerste
helft goed vol. Met name de dames waren lekker bezig, de eerste 7 (!!) doelpunten waren van de dames en
pas het 8e doelpunt werd door een heer gemaakt. (en dat was uit een strafworp, versierd door één van de
dames….) Vlaardingen maakte er de 1e helft 5, waarmee de ruststand op 5-8 kwam te staan. In de rust
waren we het er allemaal over eens, hier moest gewonnen worden. Verdedigend de foutjes eruit en
aanvallend lekker zo door gaan en dan moest het toch zeker goed komen.
Helaas, niets was minder waar, want door slordig en onrustig spel lieten we Vlaardingen weer steeds meer
in de wedstrijd komen, waardoor zij het geloof kregen dat ze de wedstrijd nog wel naar zich toe konden
halen. Met nog een kleine tien minuten te spelen, stond er ineens een 12-10 voorsprong voor Vlaardingen
op het scorebord. VALTO deed er alles aan om deze stand nog om te buigen, er werden zelfs nog twee
verse spelers ingebracht, maar het mocht allemaal niet baten. Vlaardingen speelde aanvallend slordig,
waardoor we nog meerdere keren de bal in de aanval kregen en de kans hadden om iets terug te doen,
maar de aansluitingstreffer werd pas in de laatste minuut gemaakt, wat helaas te laat was. Eindstand 12-11.
Jammer dat we de 2e helft het goede spel van de 1e helft niet wisten door te zetten. Waarschijnlijk heeft dit
nog wel iets te maken met gebrek aan conditie…… Anne Roos bedankt voor het reserve zitten en het
invallen! Fijn ook dat Jeroen weer een paar minuten mee kon doen, hopelijk kan je gauw weer in de basis
starten!
A.s. zaterdag spelen we uit tegen VEO 4. Gezien de stand en de uitslagen van dit team liggen hier zeker
mogelijkheden om de eerste overwinning van het seizoen te pakken.
Groetjes VALTO 3
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Madjoe 6 - Valto 8
De bronto's mochten deze zaterdag op het bijzonder late tijdstip van 17.30 uur acte de presence geven in
het altijd mooie Rijnsburg. De meeste van de spelers hadden er al een hele Valto-dag op zitten en waren blij
dat ze nu eindelijk zelf de wei in mochten. Na de 21-5 overwinning van vorige week waren de verwachtingen
hoog gespannen. Ook was er vooraf al uitgebreid gesproken over de twee nederlagen die Madjoe al had
moeten incasseren en dat zij pas 8 doelpunten hadden uit 2 wedstrijden. We roken dus onze kansen! Met
Bart in Rome en Peter geblesseerd langs de lijn bij Valto 1, begonnen we aan de wedstrijd. Helma startte als
reserve en Laurens was mee als reserve voor de afwezige heren. We kwamen goed uit de startblokken en
draaiden leuke aanvallen. Ook Madjoe wist regelmatig de bal lang in hun aanval te houden door goed af te
vangen. Alleen lukte het scoren bij Madjoe minder dan bij Valto. Halverwege de eerste helft lukte het Madjoe
nog wel om redelijk in de buurt te komen van onze score door op 2 punten achterstand te komen. Maar met
rust hadden we een redelijk ruime voorsprong. Opdracht voor de tweede helft: lekker doorgaan met scoren.
Dit ging wat moeizamer dan in de eerste helft waardoor de eindstand uiteindelijk 5-11 in ons voordeel werd.
Alsnog een ruime overwinning.
Volgende week om 15.30 uur komt VEO bij ons op bezoek. Alvast even voor de voorbeschouwing: deze
ploeg heeft al 2x gewonnen deze competitie en al 34 doelpunten gemaakt. Dit belooft dan ook wel meer
tegenstand te worden dan de afgelopen weken!
Valto A1 - Achilles(hg) A1
Zaterdag stond Achilles A1 op het programma. De afgelopen drie wedstrijden waren redelijk goede
wedstrijden met ook positieve uitslagen. De volle overtuiging om de reeks door te zetten was dan ook
aanwezig. De wedstrijd begon scorend erg goed, maar in tegenstelling was de verdediging slap. Dit
resulteerde in een stand van 6-6 in 10 minuten tijd. We wisten het helaas verdedigend niet goed op te
pakken en onze individuele fouten eruit te halen. We gingen de ruststand in met een achterstand van 6-8.
De tweede helft hadden we een taak: feller, scherper in de passing en duels winnen! Het begin van de
tweede helft gaf nog hoop, maar op een gegeven moment wilde de bal niet meer in de korf. Hierdoor kreeg
Achilles de mogelijkheid om verder uit te lopen en dit deden ze dan ook! We konden nog wel iets terug doen,
maar het lukte helaas niet meer. De eerste nederlaag van het seizoen en dat is een teleurstelling. Gelukkig
heeft ONDO ook punten verspeelt en staan we met 4 ploegen bovenaan! Alles is nog mogelijk om aan het
einde van de periode aan kop te staan. Reserves bedankt! Tot volgende week in s'Gravenzande, dan spelen
we tegen ONDO om half 1. Het belooft weer een leuke en spannende pot te worden. We gaan knallen!!
Groetjes de A1
Futura A2 – Valto A3
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen Futura in Den Haag. Na al twee competitiewedstrijden verloren te
hebben, moest daar maar eens verandering in komen door deze wedstrijd te gaan winnen. De vakken
waren: Derk, Wouter, Angelique en Romy in de aanval en Bo, Lysanne, Esmee en Sascha in de
verdediging. Rosalie, Kirsten en Inge zaten reserve. Nadat we onze tegenstanders hadden gezien, dachten
we ze makkelijk aan te kunnen, maar er was nog en eens gefloten of we stonden al 1-0 achter..
Gelukkig duurde het niet lang tot Angelique de gelijkmaker maakte, 1-1. Daarna maakte Bo de 1-2, Sascha
de 1-3, Romy de 1-4 en 1-5 en Esmee de 1-6 en 1-7. Futura probeerde wat tegenstand te bieden door de 27 te maken.
Zo stonden wij dus al snel met 2-7 voor en dat maakte de wedstrijd een stuk leuker! Hier lieten wij het niet bij
en zo werd ook de 2-8 door Angelique gemaakt en de 2-9 door Esmee. De 10 aantikken voor rust is ons net
niet gelukt, maar ons doel voor de tweede helft werd nog 11 te scoren zodat we de 20 haalden en Ron een
rondje zou geven in de villa.
In de tweede helft viel het tiende doelpunt van ons al snel, door een schot van Bo,
2-10. Maar Futura wist er ook nog een te scoren waardoor het 3-10 werd. Dit was het laatste doelpunt van
Futura, maar niet het laatste doelpunt van ons. Romy maakte de 3-11, Lysanne de 3-12, Bo de 3-13, Romy
de 3-14, Inge de 3-15 en Esmee de 3-16.
Dit is dan ook onze eindstand 3-16, ondanks we de 20 niet gehaald hebben, hebben we er een leuke
wedstrijd van gemaakt en ruimschoots gewonnen! ☺
Op naar volgende week 11.00 uur thuis tegen Weidevogels A3!
Groetjes de A3
Ijsvogels C1 – Valto C1
Valto C1 speelde uit tegen ijsvogels. Al snel wisten beiden teams te scoren en het stond 1-1. Daarna kwam
valto al snel op een achterstand maar valto wist zich te herstelen met 5 keer te scoren. In de rust stond het
3-6. Na de rust werd er nog twee keer gescoord en bij de tegen partij ook. Zo werd de stand 5-8. A.S
zaterdag wordt er door de C1 uit gespeeld tegen maassluis.
Jan Pieter
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Zeer spannende wedstrijd Valto D3-Avanti C4
Na de nederlaag van vorige week was Valto D3 gebrand om de thuiswedstrijd tegen Avanti te gaan winnen.
De start was in ieder geval sterk, binnen een minuut had Martijn de stand al op 1-0 gezet en volgde Amber
snel met de 2-0. Die laatste was helaas verdedigd, maar de toon was gezet. Valto had er zin in! Martijn
zorgde vervolgens toch voor de 2-0, waarna Avanti helaas wakker werd. Via mooie doorloopjes kwam Avanti
al snel op 2-3. Amber zorgde voor de rust voor de gelijkmaker. Wel verdiend.
In de tweede helft ging het erg gelijk op en waren de teams enorm aan elkaar gewaagd. Heel spannend dus,
ook voor coach Pea en de ouders langs de kant. Na een 3-4 stand maakte Floris het weer gelijk tot 4-4.
Avanti kwam weer op voorsprong met 4-5 (volgens mij wel verdedigd) en zo zagen we de minuten voorbij
gaan tot het einde van de wedstrijd… Nee, vlak voor het eindsignaal kon Jimmy de stand nog op 5-5 krijgen.
C4, erg goed gespeeld en goed gevochten voor de punten!
Ga zo door!
Marie-Anne en Martijn
Refleks D3 – Valto D2
9 uur vertrokken we naar Rijswijk, we moesten tegen Refleks dit team had ook nog geen punten gescoord
net als wij. Dus we hebben een goede kans om een keer wat punten binnen te halen.
Eerste helft werd de bal goed in ons aanvallende team gehouden, en we scoorde 0-3. De tweede helft ging
ook super hier scoorden we nog een keer 5 punten, eindstand 0-8. Goed gedaan D2.
Groetjes Daan
HKV/Ons Eibernest D3 - Valto D4
We gingen zaterdag naar Den Haag tegen HKV Ons Eibernest D3. De wedstrijd begon en nog geen minuut
later scoorde HKV (1-0). Valto kreeg de bal uit en nog geen minuut later scoorde Valto (1-1). HKV kreeg
weer de bal uit en het werd 2-1. Valto kreeg weer de bal uit en het werd 2-2.
HKV kreeg weer de bal uit en het werd 3-2. Valto kreeg de bal uit maar het ging niet zo goed en het werd 4-2
:-\ (er was voor mijn gevoel nog maar 5 minuten om) dus het werd ook wel heel erg spannend. Toen kreeg
Valto de bal uit en het werd 4-3. HKV kreeg de bal uit maar dat ging niet zo goed en het werd 4-4. Toen
kregen we de smaak te pakken en gingen wij even veel scoren. Met rust was het al 4-8 voor ons! Na de rust
mocht ik er ook in. Ik begon in de verdediging. In de aanval gingen ze lekker verder met scoren. Met het
wisselen van de vakken stond het 5-11. In de laatste aanval kregen wij heel weinig de bal omdat de aanval
van HKV goed rondspeelde en wij de bal niet onderschept kregen. Gelukkig lukte het Bart nog 1x om te
scoren en was de uitslag 5-12 voor Valto. Hoera, gewonnen! De doelpunten zijn deze keer gemaakt door
Stan (3), Bart (2), Laura (2), Jordan (2, waarvan 1 strafworp), Justin (2) en Tim (1). Echt goed dat er zo veel
verschillende teamgenoten gescoord hebben. Dit kwam ook doordat we goed naar elkaar keken en daardoor
goed zagen wie er vrij stond en welke tegenstanders er niet op stonden te letten. Volgende week moeten we
tegen Fortuna D4. Zij staan bovenaan dus we moeten er echt tegenaan!
Ilse
Die Haghe E1 – Valto E1
Het was een leuke wetstrijd Die Haghe E1 tegen Valto E1. We hadden vorige keer hadden we ook tegen
hun gespeeld. Toen hadden we ook gewonnen. Met de rust was het 1-6.de tweede helft ging het scoren
moelijker. De stand was 3-8 voor Valto. David had er 4 gescoord, Emma 2, Niels 1 en Sanne van
Oudheusden 1. Daarna gingen we nog strafworpen nemen de stand was 0-4. De lange ballen gingen goed.
Het richten minder. De scheidsrechter legde sommige dingen uit. Dat maakte het spel langzamer. Volgende
week gaan we thuis spelen tegen Meervogels E1.
Groeten Sanne van Oudheusden.
Valto E4 – Avanti E5
Vorige week werd er ook tegen Avanti E5 gespeeld en die wedstrijd werd met 5-3 verloren. Deze zaterdag
wilden we proberen om de punten in De Lier te houden, want als we zouden spelen als de tweede helft van
vorige week zouden we zeker een kans maken. Marleen was vandaag de enige coach, want Vera moest zelf
spelen, en probeerde de meiden op te peppen voor de wedstrijd. Al snel werd duidelijk dat Avanti vandaag
feller was als de meiden van Valto. Helaas werd vandaag flink verloren, 1 – 11, Lisa scoorde de enige treffer
van Valto. Laten we uitkijken naar de volgende wedstrijd tegen Futura, hopen dat we het felle van eerdere
wedstrijden weer terug kunnen zien.
Groetjes Lisa en Joke van Oudheusden
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Avanti E6 - Valto E5 13 september
Zaterdag 13 september ging Valto E5 voor hun wedstrijd naar Pijnacker.
Het zonnetje scheen heerlijk dus dat was al een goed begin.
Na wat warm gelopen te hebben, begon de wedstrijd. Yara was de
aanvoerder, zij mocht vandaag ook een hele wedstrijd spelen.
Het was wel even wennen want we speelden op gras. Er werd lekker
gekorfbald. Eerst scoorde Avanti, maar daarna maakte Marit een mooi
doelpunt en stond het 1-1.
Er werd goed samengespeeld en ook goed verdedigd. Toch lukte het Avanti
om nog een keer te scoren, 2-1. Maar jullie gaven het niet op en daar
was de gelijkmaker door Tristan.
Dit was ook gelijk de eindstand. Goed gedaan! Met de strafworpen werd
het ook gelijk. Volgende week komt Avanti bij ons op bezoek.
Groetjes Leonie
Valto E5- Avanti E6
Deze week mocht de E5 dus weer tegen Avanti. Nadat de palen op waren
gezet en de lijn was uitgerold, gingen we lekker inschieten. Maar waar
was de scheids? Na wat gebel en het zoeken naar een fluitje besloten dat
Helma de wedstrijd ging fluiten en ik jullie ging coachen. Tristan was vandaag aan de beurt voor een hele
wedstrijd, hij was dus gelijk ook de aanvoerder. Met een klein beetje vertraging gingen we van start. Of het
kwam door de gekke start, ik weet het niet..... Maar vandaag wilde het
niet zo lukken. Er werd wat te traag verdedigt. Waardoor jullie te laat
bij jullie tegenstanders waren. Het aanvallen ging best goed. Maar het
samenspelen kon vandaag wel wat beter. Je staat met zijn vieren in het
veld en daar moeten jullie ook gebruik van maken. Niet moeilijk gooien,
als iemand vlakbij vrij staat. Dus goed naar iedereen kijken! Iris wist
vandaag 1 doelpunt te scoren, maar Avanti maar liefst 10! Helaas dus
verloren.
Gelukkig ging het met de strafworpen beter, dit werd weer een gelijk
spel. Volgende week gaan we er weer tegenaan bij Futura in Den Haag!
(weer op gras)
Tot dan!
Groetjes Leonie
Valto F2 – Excelsior F1
Wist u dat:
-VALTO F2 weer tegen Excelsior F1 moest spelen
-De F2 graag beter wilde spelen dan de week ervoor
-De F2 heel goed begon en lange tijd gedurende de eerste helft goed weerstand kon bieden
-De F2 veel pech had bij het scoren en Excelsior erg makkelijk scoorde
-Het bij rust 1-5 stond voor Excelsior
-De F2 in de tweede helft nog meer pech had bij het scoren en Excelsior maar door bleef gaan met scoren
-Het uiteindelijk 2-11 is geworden voor Excelsior
-Dit erg jammer is, maar dat ze goed hebben gestreden om het Excelsior zo moeilijk mogelijk te maken
-Lucas beide doelpunten heeft gescoord
-De F2 volgende week moet spelen tegen DES om 9.00u op sportpark Vreeloo en we dan hopelijk weer
gaan winnen
De coach
Excelsior F2 - VALTO F3
Zaterdag 20 september was voor Valto F3 de “dag van de revanche” want de net aan 9-10 overwinning van
Excelsior op de F3 van de week daarvoor waren we nog niet vergeten. Nu gingen we echt voor de winst. Dat
was te merken. Wat hadden we er zin in en speelden we goed. Al zeer snel in de eerste helft mocht er bij
Excelsior een super speler aan te pas komen omdat we al met 3-0 voor stonden. Zelfs dat mocht niet baten
voor Excelsior. Na de rust kwam Excelsior wel even terug en hebben ze het nog op een 7-7 gelijk spel weten
te brengen. Maar we lieten we ons niet van ons stuk slaan. Het was super spannend maar we hebben
uiteindelijk met 10-7 van ze gewonnen. 3x gescoord door Kees, 3x gescoord door Luna, 2x Sven en 2x
Jette… zo hebben we de smaak te pakken en gaan volgende week nog meer punten scoren.
Groetjes, Irma en Luna
De Bijblijver, 29 sep 2014

11

Resterend programma
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