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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(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
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Programma komende week
18 november 2014
17395 19:00 RWA A1

Valto A1

RWA

Rhoon

22 november 2014
11088 18:20 Valto 1
13813 17:05 Valto 2
13712 19:50 ONDO (G) 3
13835 13:30 Valto 4
7194 15:45 Valto 5
7326 14:30 Valto 6
7394 21:00 ONDO (G) 6
17488 15:50 Valto A1
17469 17:10 ALO A1
6202 12:15 Valto A3
18916 14:40 Valto B1
4193 10:20 Refleks B2
20053 10:00 De Meervogels C2
5115 13:45 Avanti (P) C4
8295 14:00 Fortuna D2
8310
11:15 Valto D2
8332 13:25 Valto D3
8297
11:00 Phoenix D2
8964 12:20 Valto D5
9312 10:00 KVS/Maritiem E1
10527 14:10 Futura E1
12101 09:55 Crescendo E4
11012 09:00 ODO E3
11011 10:00 Phoenix E3
11005 10:00 Phoenix E4
9540
11:15 Valto F1
10156 11:15 Valto F2
9890
11:15 Valto F3
10321 09:00 Sporting Trigon F2

ODO 1
Oranje Wit (D) 2
Valto 3
ODO 4
GKV (H) 4
Tempo 12
Valto 7
Oranje Wit (D) A1
Valto A2
VEO A4
KVS/Maritiem B1
Valto B2
Valto C1
Valto C3
Valto D1
Ons Eibernest D2
De Meervogels D3
Valto D4
Ons Eibernest D3
Valto E1
Valto E2
Valto E3
Valto E4
Valto E5
Valto E6
ONDO (G) F2
Achilles (Hg) F1
LYNX F1
Valto F4

Hal 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1
Veld 2
Veld 1
Veld 2
Veld 1
Hal 2
Hal 2
veld 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
veld 1
viertalveld
Hal 1
Hal 1
Hal 1 4-talveld
Veld 1

Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Westlandhal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Westlandhal
Vreeloo-hal
Ons Eibernesthal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Schilp
De Veur
De Viergang
Fortuna-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Oosterpoort
Vreeloo-hal
De Blinkerd
Zuidhaghe
5 Mei-hal
De Hofstede
Oosterpoort
Oosterpoort
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
5 Mei-hal

Zaalwacht Hal 1
11.00-12.15
12.15-13.15
13.15-14.30
14.30-17.00
17.00-19.30

Zaalwacht Hal 2
11.00-12.15
12.15-13.20
13.20-14.30
14.30-15.40
15.40-16.50

Ouder D2
Ouder D5
Ouder D3
Res V6
Res V5

Ouder F1
Sandra P
Imke J
Sascha
Michiel vd B
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Scheids

1

Gastheren

Peter/Huib
Peter/Huib
Frans/Huib
Martin B
Ron
Frans/Huib
Frans/Huib
Peter

Thijs
Niels L
Martijn K

Aileen
Mariska M
Laurens v E

Opstellingen 22 november
Selectie
Aanwezig 16:00
Dames : Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon,
Naomi
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
Valto 3
Vertrekken 18:50 (onder voorbehoud)
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura R
Heren: Daniël K, Jeroen, n.t.b., n.t.b.
Valto 4
Aanwezig 12:30
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Sandra, Romy S
Heren: Hans, Mark, Marco, Martin, Michiel C
Valto 5
Aanwezig 15:15
Dames: Ryanne, Mariska, Imke, Esmee M
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent, Nick
Valto 6
Aanwezig 14:00
Dames: Gerda, Jeanette, Petra, Marije, Linda
Heren: Frank P, Jelle, Wilco, Ruud, Niels B, Rinze
Valto 7
Wordt verplaatst.

Afmelden zaalseizoen
Voor het zaalseizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor ook
gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.
Als het nu gebeurd dat jij er toch een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen wij dat
jullie misschien eerst zelf kunnen nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog
iemand te vinden die geen spelend lid meer is maar nog wel graag een wedstrijd wilt spelen bijvoorbeeld.
Bedankt voor jullie inzet!
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl

Nabeschouwingen senioren
Selectie
Na twee goede wedstrijden als start van het zaalseizoen waarin 2 overwinningen werden geboekt moest het
eerste afgelopen zaterdag spelen tegen Tilburg 1.
Deze zaterdag ging het niet zoals gepland bij ons eerste en moest er zwaar gestreden worden voor de
punten. Helaas kon de sterke lijn die Valto 1 in heeft gezet vanaf 1 november deze wedstrijd niet doorgezet
worden, Tilburg won met 21-17.
Voor Valto 2 stond deze zaterdag de tweede wedstrijd in de 1e klasse op het programma,
nadat er vorige week thuis gelijk werd gespeeld tegen KOAG 2. Deze zaterdag moest er bij Kinderdijk voor
gezorgd worden dat de punten mee naar De Lier konden! Een zware en fysieke wedstrijd was het gevolg,
waar Valto aan top bleef, einduitslag een mooie 15-16 overwinning!
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Wedstrijd sport
Na een spannende tweede helft van Valto 3 vorige week zaterdag kon er deze zaterdag met een heel ander
gevoel van het veld gestapt worden! Door zeer verzorgd korfbal kon Valto 3 de punten meenemen terug
naar De Lier met een mooie 6-17 overwinning!
Na vorige week een late wedstrijd gespeeld te hebben kon Valto 4 deze week vroeg aan de bak tegen
Avanti. Met de juiste instelling op een mooi tijdstip halverwege de middag werden de punten binnen gehaald,
einstand 16-11.
Breedte sport
Valto 5 was vrij afgelopen zaterdag.
Valto 6 mocht deze zaterdag afreizen naar Leiden om de wedstrijd tegen Pernix 9 te spelen. In een mooie
wedstrijd waarin Valto 6 minder hard van start ging dan Pernix kwamen ze dan ook al snel op achterstand.
Er werd helaas verloren met 16-7.
Valto 7 speelde afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels 5, een mooie tegenstander voor Valto 7 na de jonge
honden van Paal Centraal vorige week. In een gelijk opgaande wedstrijd konden de punten deze week in de
tas van Valto, er werd thuis met 10-8 gewonnen!

Nabeschouwingen jeugd
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Vitesse B1. Een ploeg waar van te voren werd verwacht dat daar punten tegen
te halen was. Vitesse speelde erg fysiek en de scheidsrechter trad daar niet tegen op. VALTO liet zich
volledig uit haar spel halen en kwam dit niet meer te boven, het gevolg was een onnodig verlies, 8-6. A.s.
zaterdag moet thuis tegen KVS de eerste punten gehaald gaan worden.
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B2. VALTO speelde een leuke wedstrijd, maar kwam net te kort
tegen Phoenix. Na vorige week met één punt verschil verloren te hebben, werd ook nu weer met het kleinst
mogelijke verschil verloren, 8-9. Leuke, gelijk opgaande wedstrijden dus, maar helaas nog geen punten.
Aankomende zaterdag uit tegen Refleks moet daar verandering in komen.
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen KZ Danaiden C1. VALTO was vanaf het begin duidelijk de betere ploeg,
maar verzuimde om afstand te nemen. Hierdoor werd het nog onnodig spannend in de laatste minuten.
Gelukkig werd de overwinning niet meer uit handen gegeven. Eindstand 10-8. A.s. zaterdag uit tegen
Meervogels C2 moeten ook punten gehaald worden, want die ploeg staat onderaan en heeft nog geen
punten gehaald.
VALTO C2 speelde thuis tegen VEO C2. Het werd een eenzijdige wedstrijd, omdat VALTO een flinke maat
te groot was voor VEO. En dat was niet alleen in de lengte…. Uiteindelijk werd het een 14-0 overwinning.
A.s. zaterdag is de C2 vrij.
VALTO C3 speelde thuis tegen ODO C2. Voor de C3 was het haar eerste zaalwedstrijd en blijkbaar zijn ze
nog niet helemaal gewend aan de omstandigheden, want er werd duidelijk te weinig gescoord. ODO wist
ook niet veel te scoren, maar wel meer dan VALTO, waardoor er met 2-4 verloren werd. A.s. zaterdag speelt
de C3 uit tegen Avanti C4.
D-jeugd
VALTO D1 speelde uit tegen Avanti D1. Voor de D1 de eerste zaalwedstrijd. Het werd niet echt een
gezellige korfbalwedstrijd, omdat er flink geduwd werd. Hierdoor raakte VALTO uit de wedstrijd en werd er
uiteindelijk met 10-8 verloren. A.s. zaterdag staat Fortuna D2 op het programma.
VALTO D2 speelde uit tegen TOP D3. Na een ruime overwinning vorige week, was dit keer TOP duidelijk
een maatje te groot. Het werd een 11-3 nederlaag. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen HKV D2.
VALTO D3 speelde thuis tegen VEO D3. VEO wist net wat beter om te gaan met de kansen en ging er met
de punten vandoor, 3-6. A.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen Meervogels D3.
VALTO D4 speelde uit tegen SEV D1. De D4 redt zich aardig in de 2e klasse, want na een knap gelijkspel
vorige week werd er dit keer vrij makkelijk van SEV gewonnen, 1-5. A.s. zaterdag speelt de D4 uit tegen
Phoenix D2, die tot nu toe beide wedstrijden wist te winnen.
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VALTO D5 speelde thuis tegen Avanti D5. Voor de D5 de eerste zaalwedstrijd en helaas leverde het geen
punten op. Avanti was een stuk beter en er werd met 0-6 verloren. A.s. zaterdag speelt thuis tegen HKV D3,
wat ook geen gemakkelijke tegenstander zal zijn.
E-jeugd
Valto E1 speelde tegen de kampioen van de veldcompetitie Fortuna E1. Vooraf was dus bekend dat het een
lastige tegenstander zou worden. En dat bleek ook. Met een sterke invaller uit de D was Fortuna te sterk
voor onze E1 en werd er 6-10 verloren. Valto E2 ging op bezoek bij ONDO E6. In een gelijk opgaande
wedstrijd trok onze E2 helaas aan het kortste eind. Een puntje was hier verdiend geweest! Ook een
gelijkopgaande wedstrijd was het bij Valto E3. Hier werden de punten wel gelijk verdeeld. Na een 7-7
einduitslag ging Fortuna E8 ook met 1 punt terug naar Delft. Valto E4 nam vanaf het begin van de wedstrijd
het voortouw en stond al snel met 1-0 voor. Uiteindelijk werd er met 5-1 gewonnen van Dijkvogels E3. Valto
E5 had een zware dobber aan Avanti E6. Er werd helaas met 1-12 verloren. Volgende week beter! Valto E6
heeft de smaak van de overwinning te pakken. Na winst vorige week ook deze week een royale winst op
Weidevogels E2: 8-1.
F-jeugd
Valto F1 speelde thuis tegen Excelsior F1. Vanaf het begin was Valto de sterkere partij maar door de
superspeler wist Excelsior steeds weer op 2 doelpunten te komen. Dat was ook te zien in de uitslag. Onze
F1 won met 11-9. Ook Valto F2 kreeg Excelsior op bezoek en boekte bijna dezelfde uitslag. Hier werd
gewonnen met 12-9. Valto F3 had het lastiger tegen Weidevogels F2. Weidevogels kwam goed uit de
startblokken en stond snel met 1-5 voor. Gelukkig herstelde Valto zich en wist de achterstand goed terug te
dringen. Helaas was de einduitslag 7-10 in het voordeel van Weidevogels

Nieuws van het bestuur :
4x4 hoeft niet off-road te zijn
Sinds de invoering is er veel te doen geweest om 4Korfbal, de nieuwe spelvorm die bij
zowel de E-tjes als F-jes is doorgevoerd. Toegegeven, het is even wennen en er volgt
binnenkort een evaluatie in de bondsraad, het overlegorgaan van de KNKV. De vraag
is: doen we hier wel goed aan? Slaan we niet de verkeerde weg in? Maar er zijn
inmiddels veel positieve geluiden te horen. Het schaven aan deze spelvorm zal met name aan de kant van
de extreem hoge uitslagen zitten, maar ook daar zie je al wat verbetering nu we in de zaal zijn begonnen.
Afgelopen week was Leon Simons (oud-international en bondscoach van Oranje onder 16) te gast bij
VALTO om een heuse clinic 4Korfbal te geven. Ik was er zelf niet bij, maar heb begrepen dat dit een
geweldig succes was. Zowel voor de kinderen, als voor de trainers en begeleiders die er bij waren. Het
bijzondere is, dat als je een wedstrijd ziet, je kunt vinden van de nieuwe spelvorm wat je vind. Maar als de
achtergrond en het doel ervan goed worden uitgelegd, het kwartje bij veel mensen pas echt goed valt.
Kort gezegd: 4Korfbal is jeugdkorfbal in tegenwoordige tijd. Speciaal ontwikkeld om de sport laagdrempeliger
en aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Daarnaast is het spel eenvoudiger te begrijpen voor ouders en
voor bijvoorbeeld gymdocenten makkelijker over te brengen aan hun klas. In deze nieuwe vorm doet
iedereen mee, niemand staat meer stil. Scoren, vrijspelen, vrijpassen, balbezit behouden en het voorkomen
hiervan staan centraal. De bedoeling is dat de kinderen veel bewegen, leren en plezier beleven.
Toen ik zaterdag bij de jongste jeugd aan het kijken was, met het doel van 4Korfbal in het achterhoofd, kon
ik alleen maar concluderen dat het goed is. De manier waarop iedereen meedoet en plezier kan hebben is
een feest om te zien. Innoveren in de sport is goed en wat mij betreft gaan we niet off-road, maar zitten we
op de goede weg! En de punten afgelopen zaterdag? Die werden netjes verdeeld: 4x winst, 4x verlies en 1x
gelijk. E en F zet hem op dit seizoen. Veel korfbalplezier gewenst!
Voor alle ouders, coaches en trainers die de clinic afgelopen week hebben gemist, op de KNKV website
staan twee filmpjes die het 4Korfbal goed illustreren: http://www.knkv.nl/korfbal/jeugdkorfbal/.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Communicatieworkshop VALTO een succes!
Maandag 10 november zijn er 20 VALTO leden en niet-leden bij
elkaar gekomen om samen na te denken over de communicatie
binnen VALTO. Deze avond was georganiseerd op initiatief van de
communicatie advies werkgroep (Ellen, Arie en Antoinette), het Focus
initiatief (Marjo, Bart, Rosanne) en Michiel van den Bos.
Wat hebben we gedaan?
Het doel van de avond was gezamenlijk na te denken over de communicatie binnen VALTO en
enthousiasme te creëren bij VALTO leden en niet-leden om zich in te gaan zetten om de communicatie
binnen VALTO te verbeteren. Na een korte introductie is er maandagavond in 3 groepen nagedacht over de
communicatie binnen VALTO: waar communiceren wij allemaal over, welke middelen gebruiken wij hierbij en
aan wie zijn hier de doelgroepen van (extern en intern)? Deze drie
punten zijn uitgewerkt op Post-it’s. Vervolgens is het Communicatie
Advies Rapport toegelicht en is er een korte Communicatie quiz
gehouden (petje op, petje af). Tot slot is er aan de hand van de
eerder uitgewerkte Post-it’s een opdracht uitgewerkt door de drie
groepen: organiseer een Giga-Kangeroe-Dag, bedenk hoe en met
wie je moet communiceren (intern en extern) om er een geslaagd en
zichtbaar evenement van te maken. Iedere groep heeft haar plan in 3
minuten gepresenteerd.
Uitkomsten
Tijdens het uitwerken van de opdrachten realiseerden de aanwezigen dat er heel veel mogelijke middelen
zijn om te communiceren, maar ook doelgroepen om naar te communiceren voor één evenement. Er moet
dus van te voren goed nagedacht worden over de mogelijkheden en do’s & don’ts rondom de communicatie.
Het resultaat van de avond waren drie leuke, creatieve presentaties met ieder hun eigen plan van aanpak.
Er zijn heel veel leuke ideeën voor de communicatie van de GigaKangeroe-Dag naar voren gekomen, maar ook leuke andere
ideeën voor de communicatie binnen VALTO. Winnaar van de
communicatiequiz was Rosanne met de vraag: VALTO heeft de
meeste Twitter volgers van de Westlandse korfbalclubs? Dit is
waar.
Oproep!!
Aan het eind van de avond is er een oproep gedaan wie
enthousiast is gemaakt om zich in te gaan zetten om de communicatie binnen VALTO te verbeteren. Een
aantal mensen hebben zich na de workshop hiervoor aangemeld.
Ben jij niet aanwezig geweest bij de workshop, maar ben je wel enthousiast om je in te gaan zetten voor
communicatie verbetering binnen VALTO of zou je meer willen weten over het opgestelde advies rapport?
Neem dan contact op met Michiel van den Bos (michielvdbos@msn.com) of Rosanne
(rosanne@kabelfoon.net).

Nieuws van de AC
Sinterklaas
De goede oude man is sinds zaterdag weer in het land en zoals jullie in de agenda hebben kunnen zien,
komt hij vrijdag 28 november bij Valto voor de welpen en F-spelers. We beginnen om 17:00 uur in de Villa,
waar we leuke sint-en-piet spelletjes gaan spelen en hopen dat de Sint nog langs komt. We gaan ook weer
lekker uit ons dak tijdens de Pietendisco en jullie krijgen ook nog wat te eten. Tussen 18:45 uur en 19:00 uur
kunnen de ouders de kinderen weer ophalen.
Vriendelijke groeten,
Activiteiten Commissie

______________ Einde AC nieuws ____________________
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Nieuws van de Technische Commissie
Leon Simons doet workshop 4Korfball !
Wat een geweldige workshop hebben we gedaan met Leon
Simons. Goed dat veel mensen erbij waren. Erg mooi om te
zien hoe Leon met de kinders om gaat. Zo gebruikt hij weinig
gebiedende wijs, maar laat hij (door de juiste vragen te stellen)
kinderen zelf vertellen hoe het beter kan. Ook gebruikt hij alleen complimenten, immers: een fout was
ongetwijfeld een actie met goede intentie, die wellicht nog iets beter kan.
Ook heet Leon wat uitleg gegeven over de opbouw van 4Korfball. Waarom is er voor deze variant gekozen
en welke resultaten heeft dat nu al? Zo waren er in eerste helft veld dit jaar ruime 2 x zoveel doelpunten als
vorig jaar. Dus, zoals Leon het verwoord: veel meer gejuicht!
Elders in deze bijlbijver meer over dit geweldige evenement.

Gastheren bij Valto, aanvulling gezocht.
De scheidsrechters waarderen de ontvangst door onze gastheren! Het lijkt er echt op dat dit een enorme
verbetering is voor de wijze waarom wij met externe scheidsrechters kunnen om gaan.
Sinds twee weken heeft Valto gastheren die speciaal als taak hebben om de scheidsrechters te ontvangen
en te begeleiden. De eerste zaterdag was dat wellicht nog even zoeken maar het werkt echt nu al! Heel
goed heren! Frans van Staalduinen, Huib van Dorp, Ad van Muyen en Peter de Rijcke zijn de eerste
gastheren.
We zoeken nog een paar gastheren en vooral vrouwen! Wie wil mag zich melden bij ondergetekende.

Trainingen Valto 3/4
Dinsdagen:
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. Valto 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op
e
donderdagen en op dinsdag elke 2 training verplicht !
Donderdagen:
November, Januari, Maart

20:30: Valto 3

21:30: Valto 4

December Februari

20:30: Valto 4

21:30: Valto 3

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

21:00 uur

Rob van der Stelt

e

21:00 uur

Arnold Kok

e

21:00 uur

Mark van Geest

e

21:00 uur

Johan van der Meer

e

21:00 uur

Bart van Muyen

1 dinsdag vd maand
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.

Leon Simons bezoekt Valto
Afgelopen vrijdag stond er een avond over 4Korfball op het programma. Niemand minder dan Leon Simons,
recordinternational voor Oranje, kwam naar De Lier om deze avond in te vullen.
Om 19:00 uur werd er afgetrapt met een inleidend verhaal over 4Korfball.
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In september jl. is er landelijk gestart met 4Korfball. Voor de F betekent dit enkele nieuwe spelregels en voor
de E betekent dit dat er van 2-vakken-korfbal overgestapt is naar mono-korfbal. In het inleidende verhaal van
Leon Simons kwam naar voren dat er in de eerste helft van de veldcompetitie een stijging van ruim 100%
was van het aantal gescoorde doelpunten. Waren er vorig jaar 23.600 doelpunten gescoord bij de E en de F
in de eerste helft van de veldcompetitie, dit seizoen waren dat er 51.800. En dat is gelijk een van de
succesfactoren van 4Korfball. Want ieder doelpunt is natuurlijk een juichmoment en het aantal
juichmomenten bij de jongsten is hierdoor verdubbeld!
12 enorm enthousiaste Ekinderen waren deze avond
aanwezig om aan een clinic
van Leon Simons deel te
nemen. De trainers en
coaches van de E en de F
assisteerden Leon bij deze
clinic en kregen op deze
manier nieuwe ideeën om te
verwerken in hun trainingen.
Een heel belangrijk punt wat
tijdens de gehele avond naar
voren kwam was: plezier in de
sport! Dit bereik je o.a. door
het aantal juichmomenten te
vergroten maar ook door een
positieve benadering van de
teams en de kinderen.
Benoem niet de fout die het
kind maakt, maar het risico wat
ze genomen hebben en vraag
aan het kind hoe hij/zij het een
volgende keer anders kan
doen zodat het beter gaat.
Na de clinic gingen de kinderen met handtekening en foto op zak naar huis. Wat waren ze trots op wat ze
geleerd hebben van de grote Leon Simons! De coaches en trainers startten in de Villa aan een nabespreking
over de clinic en de ervaringen bij 4Korfball tot nu toe. Dat leverde interessante discussies en eye-openers
op.
De avond is misschien kort samen te vatten in de drie hoofdregels die Leon hanteert voor de jeugd:
1.
Plezier gaat voor winnen!
Belangrijk is het plezier in sport en in korfbal. Natuurlijk is winnen leuker dan verliezen, maar het is echt
belangrijk om plezier in het spel te hebben. Ook als je verliest. Het klinkt logisch, maar vinden ook wij het
belangrijker om spelers evenwichtig te rouleren dan te kiezen voor de sterkste opstelling in een belangrijke
wedstrijd?
2.
Wedstrijd gaat voor trainingen!
Kinderen leren meer door wedstrijden te spelen of wedstrijdvormen te spelen in de training dan van een
losse training.
3.
Scoren gaat voor verdedigen!
Het is voor kinderen leuker om te scoren dan om te verdedigen. Vandaar dat bij 4Korffball de focus ligt op
doelpunten maken.
Na Leon bedankt te hebben met een cadeautje bestaande uit typische Westlandse producten, konden wij
terugkijken op een leerzame en interessante avond!
Hierbij willen wij Leon Simons heel hartelijk bedanken voor zijn positieve bijdrage aan deze avond. Ook is
een bedankje op zijn plaats voor de sponsoren van de Westlandse producten: Kesgro en VG Orchids.
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

______________ Einde TC nieuws ____________________
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Topwedstrijd ijshockey bijwonen?	
  
Hallo allemaal,
Ik heb inmiddels 2 aanmeldingen, het is toch heel erg leuk een keer een topwedstrijd ijshockey bij te
wonen!!! Meldt je aan!
Van ijshockeyvereniging HIJS (spelend in de Uithof) ontvingen we onderstaande uitnodiging. Zijn er mensen
geïnteresseerd, geef je dan op bij ondergetekende (via bart@vanmuyen.nl) en ik regel de kaarten. Uiterlijke
datum om aan te melden: 1 december 2014.
Let op: dit is niet door VALTO georganiseerd, dus je dient zelf voor vervoer te zorgen en (indien jeugd)
begeleiding.
—————Beleef een spectaculaire ijshockeywedstrijd en kom naar De Uithof!
Binnen de ijshockeyvereniging Hijs Hokij Den Haag doen we er alles aan om het ijshockey in de regio te
promoten. Om het seizoen 2014 – 2015 een flinke boost te geven hebben wij de mogelijkheid om een aantal
bedrijven/verenigingen uit te nodigen om een wedstrijd van het Eerste Divisie Team van Hijs Hokij Den Haag
GRATIS bij te wonen. Aan mij de eer om jullie, dus bestuur, teams, individuele sporters, trainers, coaches,
junioren, senioren, met of zonder partner en met of zonder kinderen/broertjes/zusjes van Korfbalvereniging
VALTO uit te
nodigen om op vrijdag 12 december aanstaande een wedstrijd van deze geweldige sport bij te komen
wonen!
Tegenstander die avond is Amstel Tijgers uit Amsterdam. Alles en iedereen is welkom! Laten we ervoor
zorgen dat de Uithof uit zijn voegen barst!!!! De wedstrijd begint om 20.15 uur. Vanaf 19.30 uur zijn jullie van
harte welkom!

Kerstclinics 2014	
  
Ze staan weer gepland, de Kerstclinics voor de E- tot en met de B-jeugd!
De 3e editie van de kerstclinics staat in de kerstvakantie op het programma.
Vernieuwd concept
Met het Thema: 'De complete Korfballer' gaan we aan de slag met alle aspecten die nodig zijn om een
goede allround korfballer te worden.
Twee uur lang zijn we intensief bezig met verdedigen, aanvallen, rebounden, aangeven en pass-en.
Dit wordt gegeven door topspelers uit Nederland en is voor alle niveaus.
Wanneer
Papendrecht
Gorredijk
Arnhem
Koog aan de Zaan

22 december 2014
23 december 2014
23 december 2014
24 december 2014

Tijden
10.00 – 12.00 uur D+E spelers
13.00 – 15.00 uur B+C spelers
Kosten
Kosten bedragen 20,-- (excl. BTW). De spelers krijgen allemaal een nieuw trainingsshirt. Het drinken voor de
spelers is inclusief.
Wil jij ook veel leren en lekker korfballen in de Kerstvakantie? Meld je dan aan via:
http://www.korfbalstars.nl/evenementen/kerstclinics/

De Bijblijver, 17 november 2014

8

TEAM (s) VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, is wederom het initiatief genomen om tijdens de thuiswedstrijden
van Valto 1 een team te kiezen als
“TEAM VAN DE WEEK”
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van Valto 1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto 1 tijdens de training voorafgaand aan
de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van Valto 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het
team van de week met elkaar zitten om Valto 1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan
gebruikt worden om Valto 1 aan te moedigen.	
  
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.	
  
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 wordt er een taart verloot. Dit jaar op een nieuwe manier!
De kinderen van het team van de week zullen langs komen met een lijst waarop de eindstand van de
wedstrijd geraden kan worden. De winst is een taart!
De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams
van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten. Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de
week.

Begeleiding verdeling Team van de week
Team van de week

Tijdstip:

Team van de Speler
week
Valto 1

Video
Simon

22-11-2014

Valto 1

ODO 1

18.20 uur

E1+ E2+ E3

6-12-2014

Valto 1

KCR 1

17.10 uur

D1+ D2

Ellen +
Lisanne
Thom

13-12-2014

Valto 1

Vriendenschaar 1

15.50 uur

D3+ D4

Manon

17-1-2015

Valto 1

Tilburg 1

19.00 uur

F3+ F4

Niels

31-1-2015

Valto 1

Swift 1

15.50 uur

F1+ F2

Sharon

7-3-2015

Valto 1

Fortis 1

18.10 uur

volgt

Verdeling Team van de week:
Anja van der Eijk (06-12426420)
Fiona Rijsdijk (0624568207)
Janine Stolk (0655130028)
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Fiona
Janine
Rick
Anja
Janine
Lisa/ en of Anja Fiona
Vera
Maaike en Anja
of Vera
Janine
Michael
Anja
Fiona
Thijs
Anja Fiona
Janine

Even voorstellen! Team van de week Valto E2

Wie spelen er allemaal in dit team?
De E2 bestaat uit 6 leuke meiden: Nouky, Marith, Alicia, Brecht, Elise en Lisa.
Wie zijn de trainers/coaches?
Dit team wordt op maandag getraind door een grote groep en op woensdag ook meerdere trainers. De
coaches zijn Thijs en Sheila.
Wat kan dit team erg goed?
Deze meiden kunnen erg goed samenspelen, waardoor het echt een teamsport is. Ook kunnen ze goed
praten, waardoor het altijd gezellig is J
Wat vindt dit team nog moeilijk?
We staan heel vaak vrij, maar we scoren ze helaas nog niet allemaal. Maar dat gaat steeds beter, totdat ze
er allemaal in gaan natuurlijk!
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
De wedstrijden die we gewonnen hebben, Lisa als nieuw teamlid, we gaan binnenkort Sinterklaas vieren en
we gaan hopelijk nog kampioen worden!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
We spelen zaterdag uit tegen Futura E1 om 14:10. We gaan natuurlijk ons best doen om te winnen!
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Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
21-11-2014 20:00
22-11-2014 21:00
28-11-2014 17:00

Casino Avond B & C
Valto feest
De Feestcommissie organiseert een groot feest.
Sinterklaas voor Kangoeroe's en F

27-12-2014 20:00
2-1-2015 20:00

Valto-a-go-go
Nieuwjaarsborrel
Gelukkig Nieuwjaar!!

6-3-2015 16:00

Bowlen met de jeugd

13-3-2015 0:00

Trainingsweekend Senioren
HIPPIES 13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo Dit trainingsweekend gaan we terug naar de
beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60! Junioren, Senioren en overige leden die
gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu opgeven. Zoals de hippies al...

21-3-2015 0:00

Valto Summer Here We Come
oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen

24-4-2015 8:30

Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen
Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert Valto de GigaKangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen.

20-6-2015 0:00

Valto Einddag

Wedstrijdverslagen
Eerste nederlaag voor Valto 1!
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Zaterdag 15 november stond de eerste uitwedstrijd in de zaal op
het programma voor Valto 1. Waar het 1ste thuis altijd rond een uur
of vijf moet spelen, zijn de meeste uitwedstrijden in de zaal rond 8
uur ’s avonds. Deze zaterdag stond Tilburg 1 op het programma.
Een tegenstander waar nog weinig tegen is gespeeld, dus wist
Valto 1 ook niet echt wat ze konden verwachten.
Iedereen was ruim op tijd aanwezig, de wedstrijd voor onze
wedstrijd moest nog gaan beginnen, daarom kon iedereen nog
even een bakkie koffie drinken of iets fris.
Voor de wedstrijd was de opdracht duidelijk; fel beginnen en
meteen laten zien wat onze plannen waren deze wedstrijd. Helaas
pakte dit volledig anders uit, na 5 minuten keek Valto 1 tegen een
4-0 achterstand aan. Dit was ook iets wat Valto 1 nog niet zo vaak
had meegemaakt. Pas in de 6de minuut was het aanvoerder Rob
de Ruiter die het eerste doelpunt voor Valto maakte. Daarna maakte Rob de Ruiter ook nog snel de 4-2,
waarna Thom Voskamp door middel van een afstandsschot de 4-3 op het scorebord deed verschijnen. Het
leek erop dat Valto het ‘begindipje’ voorbij was en het initiatief in de wedstrijd kon gaan nemen. Helaas liep
Tilburg weer uit naar 7-3, waarna Frank de Rijcke via een korte kans voor 7-4 zorgde. Ook nu kon Valto niet
doorzetten en liet het te veel steken vallen met verdedigen en was het aanvalsspel, wat juist afgelopen
weken zo goed ging, ook niet om over naar huis te schrijven. Hier profiteerde Tilburg van die langzaam het
gat aan het vergroten was naar 6 doelpunten verschil. De ruststand was 12-6. Coach Marco Swikker was
duidelijk niet tevreden over het vertoonde spel en de geleverde energie van de spelers/speelsters van Valto
1. Als ze nog wilden winnen, moesten ze de 2de helft wel uit een ander vaatje gaan tappen.
De tweede helft begon direct met een doelpunt aan Tilburgse kant, hierna bleef het gat van 6 punten nog
even staan. Er werd wel gescoord aan de kant van Valto maar helaas werd er ook weer net zo gemakkelijk
doorgelaten. Pas bij een stand van 15-9, werd de enige goede fase van Valto ingeleid, door een
afstandsschot van Naomi Grootscholten, 15-10. Hierna was binnen 7 minuten de achterstand verkleind tot
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nog maar één doelpunt 16-15. Het leek erop dat het tij keerde voor Valto en dat Valto de voorsprong kon
gaan pakken. Helaas liep Tilburg na de 17-16 weer uit naar 21-16 en was het gebeurd. Een zure nederlaag
voor Valto 1. Er werd op 10 minuten na, eigenlijk de hele wedstrijd veel te slap gespeeld en daarbij leek het
alsof Valto werd overdonderd door het fysieke spel van Tilburg. Zonde dat hier de eerste verliespunten
moesten worden geïncasseerd, want dit is een ploeg waar Valto 1 niet van hoeft te verliezen.
Deze week gaat Valto 1 weer volop trainen om aanstaande zaterdag weer te laten zien wat we tot nu toe het
meeste hebben gedaan en dat is winnen! Ook is dit tegen een leuke tegenstander, ODO 1, een echte kraker
staat dus op het programma in de eigen Vreeloohal. Om 18:20 VALTO 1- ODO 1!
Groeten Valto 1

Kinderdijk 2 – Valto 2
Zaterdag 15 november was het wederom zo ver. Valto 2 mocht weer aantreden voor de tweede wedstrijd
ooit in de eerste klasse, vandaag tegen Kinderdijk 2 uit Alblasserdam. De voorbereiding begon met het
spannende slot van de wedstrijd voor de wedstrijd voor onze wedstrijd (we waren vroeg aanwezig..) en na
een het inschieten vertelde coach Teun het plan van aanpak voor de wedstrijd. De opstelling was ten
opzichte van de vorige wedstrijd iets gewijzigd omdat Luuk met het eerste mee was naar Tilburg. Twan
begon daarom in de basis.
De wedstrijd startte, wat later dan gepland, met een fysiek spelend en scherp schietend Kinderdijk. We
maakte veel onnodige plaats fouten en werden waar we een foutje maakte afgestraft. Binnen een vloek en
een zucht stonden we dan ook 6-2 achter. Gelukkig herpakte we ons hier en verkleinde we het gat. We
maakte minder fouten en schakelde zelf ook een tandje bij. Dit resulteerde in een 9-6 achterstand met de
rust.
In de rust kregen we tips van Teun en pepte we elkaar op voor de tweede helft. Na de rust was de eerste
slag voor Kinderdijk (10-6) maar daarna kwamen we terug en stond het binnen de kortste keren 10-10. Het
vervolg van de wedstrijd wordt gekenmerkt door strijd. De plaats fouten waren er uit en we deden allemaal
twee stappen extra. Met nog 5 minuten te gaan, met inmiddels Ruben en Manon in de ploeg, stonden we
met 13-15 voor. Door twee punten van Kinderdijk gingen we de laatste 2 minuten met een 15-15 stand.
Kinderdijk probeerde de wedstrijd met wissels van het eerste nog naar zich toe te trekken, maar uiteindelijk
was het Valto 2 die aan het langste eind trok. Nikki werd onder de korf door een heer geraakt en de
scheidsrechter legde de bal op de strafworpstip. Pieter faalde in de slotsecondes niet en toen de bas door de
korf heen was floot de scheidsrechter af. Winst voor Valto dus met 15-16.
Samenvattend hebben we na een slechte start onze rug goed gerecht en zijn we blijven knokken tot de
laatste minuut. We hebben ons niet laten intimideren door het fysiek en de bliksemstart van de tegenstander
en we hebben het geduld gehad om de juiste kansen te pakken. Reserves bedankt voor het meespelen en
reserve zitten, publiek bedankt en tot volgende week allemaal in de Lier voor de wedstrijd tegen Oranje-Wit.
Valto 2

VEO 4 – Valto 3

Sponsor: Haze Accountancy
VALTO 3 speelde afgelopen zaterdag uit tegen VEO 4. Een al bekende tegenstander van het veld, waar
VALTO toen ruim van heeft gewonnen. Het doel was dus duidelijk: VEO 4 weer ruim van de mat vegen. Dat
ruim van de mat vegen bleek niet zo heel makkelijk te gaan, puur omdat VALTO 3 verzaakte haar kansen af
te maken in de eerste helft, behalve Laura ☺. Daarnaast kon het verdedigend hier en daar ook nog wat
beter. Dit alles resulteerde in een 2-10 voorsprong in de rust. Niet slecht, maar het kon zeker beter! Zo vond
ook coach Michiel dat.
In de tweede helft vielen er minder doelpunten dan in de eerste helft aan de kant van VALTO. Wel zaten er
iets meer leuke aanvallen bij waar goede rugkanten gelopen werden, maar het afmaken van de ballen was
nog niet optimaal. Een puntje ter verbetering dus. Resultaat: een mooie 7-16 overwinning voor VALTO 3
(zeker voor dat prachtig late tijdstip waarop we speelden ☺). Uiteindelijk is het van de mat vegen wel
duidelijk gelukt, maar het ‘ruime’ deel had iets beter gekund.
Op naar aankomende zaterdag, waar we na het veld nog wat goed te maken hebben tegen ONDO 3.
Groetjes VALTO 3

Valto 7 – Dijkvogels 5
Na vorige week met een slecht herenbezetting verloren te hebben van de jonge honden van Paal Centraal,
was Valto 7 vandaag bijna over bezet met 6 dames en 7 heren. Met een volle bank en te weinig shirts
begonnen we even na 14:15 uur aan de wedstrijd tegen onze 'buren' uit Maasdijk. Michiel Cornelisse startte
in de basis om na zijn blessure weer wat wedstrijdminuten te pakken. Het eerste gedeelte van de eerste helft
vielen er weinig doelpunten maar uiteindelijk kwam het wel goed op gang. Met een royale voorsprong gingen
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we de rust in. Dijkvogels had in de rust blijkbaar goede mandarijnen op want in de tweede helft pakten zij het
voortouw en werd onze voorsprong teruggespeeld tot een enkel doelpunt. Langs de kant ontstond wat stress
en spanning. We zouden deze voorsprong toch niet weggeven in een gelijkspel of zelfs een verlies?
Gelukkig wisten we een paar minuten voor tijd uit te lopen naar een voorsprong van 2 doelpunten verschil en
waren we weer redelijk veilig. Na 60 minuten stond de teller op 10 voor Valto en 8 voor Dijkvogels en konden
de punten in de De Lier blijven. Romy en Imke: bedankt voor het reserve zitten en invallen! Michiel, succes
met je verdere herstel. Het zag er volgens ons prima uit!

Valto A2 - Fortuna A2
Zaterdag moesten we tegen Fortuna A2. Thomas was niet aanwezig daarom hadden we Martijn en Max als
invallers/reserves. We moesten pas om 18.20 te spelen maar dat maakte ons natuurlijk niet uit want wij
gingen er met volle bak tegen aan. In de aanval stonden: Martijn, Martijn, Julia en Manon. In de verdediging
stonden: Rik, Alex, Mandy en Romy. We begonnen al lekker! Gelijk 1-0 voor ons! Jammer genoeg duurde
dat niet lang want Fortuna scoorde ook gelijk. We stonden met 7-6 voor. Na een praatje van Ron en met een
paar tips gingen we er weer tegen aan. Het was een wedstrijd met veel geschreeuw, voornamelijk van de
tegenstander, maar gelukkig trokken wij daar ons niet zo veel van aan en speelde gewoon ons spelletje hoe
we moesten spelen. Op het einde werd het nog spannend, want ging steeds gelijk op. Fortuna zorgde voor
spelbederf dus daarvoor kreeg een heer een gele kaart. We hebben er hard voor gestreden tot de laatste
minuut en onze kop niet laten hangen. Jammer dat we niet gewonnen hebben want ik vind gewoon dat we
dat hadden verdiend! 17 januari moeten we weer tegen Fortuna en dan gaan we gewoon winnen. De
eindstand is 18-20 voor Fortuna. Een stand om trots op te zijn!
Groetjes Manon

KZ Danaïden A3 – Valto A3
Afgelopen zaterdag moesten wij naar Leiden om daar een wedstrijdje tegen KZ Danaïden te spelen. In de
voorbereiding gingen er wat dingetjes fout, want de afslag naar Leiden was afgesloten waardoor er een auto
te laat was en de wedstrijd werd begonnen met z’n zessen in plaats van met z’n achten. Na de eerste tien
minuten met z’n zessen gespeeld te hebben stonden we 4-1 achter, toen de rest aankwam. Door al deze
adrenaline van het ‘te laat’ zijn, gaf dit het team extra power en zo gingen we de rust in met 4-4.
In de rust kwamen we tot de conclusie dat onze tegenstanders inclusief de coach van de tegenstanders een
soort brulapen waren, want schreeuwen konden ze wel. Verder moesten we absoluut van hun winnen
ondanks ook de scheidsrechter niet echt mee zat.
Na de rust begon de tweede helft, waar wij al snel voor kwamen te staan met 4-5. Maar niet voor lang want
KZ Danaïden wisten ondanks al hun geschreeuw naar elkaar er twee te scoren waardoor het 6-5 kwam te
staan. Zo werd het weer 6-6, 7-6 en weer 7-7, met wat overtredingen en gekke beslissingen van de
scheidsrechter tussendoor. Het werd 8-7 met de laatste minuten op de klok. De tegenstanders bleven
schreeuwen naar elkaar, maar wij bleven ‘rustig’ en wisten in de laatste minuut de 8-8 te maken. Jammer dat
we niet gewonnen hadden, maar gelukkig wisten we nog een puntje vanuit Leiden mee te nemen naar De
Lier.
Groetjes de A3

Vitesse B1- Valto B1
Terwijl heel Nederland achter de buis zat gekluisterd om stroopwafelpieten, kaaspieten en clownspieten te
spotten, werden wij verslagen in Barendrecht. Bij het warmlopen ging het jammer genoeg al mis. Maaike
ging door haar enkel. Gelukkig bleek dit wel mee te vallen en startte zij gewoon samen met Daphne, Thijs en
Rick in de aanval. Rick, onze bink kon alweer spelen na een blessure aan zijn pink (we zijn al in de
stemming voor de sinterklaasgedichten) In de verdediging startten Femke, Lisa, Simon en Ruben. Op de
bank zaten Vera Lagerwerf, onze Vera, Martijn en Michael.
De wedstrijd begon snel met 2 doelpunten voor Vitesse: 2-0. Gelukkig werd er toen snel een punt gemaakt
door Simon, maar ging ook hij daarna door zijn enkel. Dat kon er nog wel bij. Het lijkt tegenwoordig in de B1
wel alsof je er niet meer bij hoort als je geen blessure hebt of hebt gehad. Vera last van haar scheenbeen,
Maaike die door haar enkel ging, net als Ruben op de training en nu Simon, Thijs verschillende klachten,
Rick en Michael net terug van blessures, Daphne vaak last van haar voet etc.. Dat is wel de beste
samenvatting van de 2seizoenen van de B1. Uiteindelijk wist Simon de wedstrijd nog vol te houden tot 15
minuten voor tijd en zelfs nog enkele ballen te scoren, maar wellicht was dat wel het laatste wat we hebben
gezien van Simon voor de komende 2 weken.
Terug naar de wedstrijd: de stand ging van 2-1 naar 2-2. Toen volgde een lange periode van geen goals, en
werd er vooral hard korfbal gespeeld, van beide kanten. Tegen het einde van de eerste helft werd er wel
weer gescoord. De stand kroop via 4-2 door naar 4-4 en eindigde in een 4-5. Riannes zoektocht naar tape
was geslaagd en tijdens de rust werden Maaike en Simon geholpen.
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De tweede helft moest wat beloven. We zouden wat minder geïrriteerd op elkaar en de scheids zijn en
simpelweg meer gaan scoren. We kwamen nog op 5-5, maar Vitesse nam toen de leiding en de stand liep
op tot 8-5. Michael verving Simon de laatste minuten.
Uiteindelijke stand: 8-6. Het was een wedstrijd waarbij in de eerste helft zowel fysiek als mentaal hard
gespeeld werd, Valto was het spoor even bijster. In de tweede helft werd er beter gespeeld maar nog niet
goed genoeg.
Jammer, maar helaas. Volgende week hebben we weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen en zijn wij
wellicht de baas. Na twee keer verlies kijkt iedereen wel uit naar een overwinning, daar is het team inmiddels
op gebrand en daarom hebben wij voor de komende wedstrijd alle vertrouwen in een goede eindstand.
Terwijl nieuwe blessures komen en oude blessures gaan, zal ieder zij best doen om zijn mannetje in deze
hoofdklasse te staan.
Groeten, Vera en Michael

Valto C1 - KZ Danaïden C1
Afgelopen zaterdag mocht de C1 een late wedstrijd spelen, namelijk om kwart over 4. Vorige week werd er
nipt verloren van een ploeg waar er kansen tegen lagen, maar helaas. Deze week deed Martijn weer mee,
nadat hij een paar weken bij de B1 heeft gespeeld en getraind wegens blessures in de B1. De opstelling was
dus in de aanval: Martijn, Jan-Pieter, Lisette en Sheila. In de verdediging begonnen Max, Luca, Vera en
Tessa. Laura en Bas waren reserve deze week. Er was maar één doel deze wedstrijd en dat was winnen.
Omdat Vera geen bal door wilde laten in de eerste 20 seconden, begonnen we even met een lange aanval.
We gingen daarna scherp door en scoorden meteen twee doelpunten, van Martijn en Lisette. Hierna viel
gelijk de 2-1, en na een tijdje zoeken in de aanval scoorde Max de 3-1. Even later viel de 4-1 via een
afstandsschot van Sheila. We gingen daarna de rust in met een 5-2 voorsprong omdat Vera een mooie vrije
bal scoorde. De voorsprong was terecht, maar had al veel groter kunnen zijn. De doelpunten die we tegen
kregen waren ook onze eigen fouten, dus dat moest de tweede helft echt beter. Het begin van de tweede
helft was ook goed, we scoorden gelijk 6-2 via Max. 2 doelpunten later was het 7-3, Martijn scoorde. Nog
steeds een goed verschil. Maar KZ Danaïden wilde het toch echt nog spannend houden, dus maakten ze er
2 bij zodat het 7-5 stond. Daarna een goede fase van Valto, met doelpunten van Martijn, Max en Laura zodat
het 10-5 stond. De overwinning was binnen, zou je zeggen, er stonden namelijk nog maar 8 minuten op de
klok. Maar Valto kende een heel slecht einde. Er werden fouten gemaakt en die werden door de scheids
afgestraft met strafworpen. We hadden geluk dat ze er tussendoor nog 2 gemist hebben, maar uiteindelijk
hebben we dus wel 7 strafworpen weggegeven. Hiervan zaten er 5 en dat is echt heel zonde. Onder meer
hierdoor kwam de tegenstander nog terug tot 10-8, waardoor het onnodig spannend bleef. We wonnen
gelukkig wel, zodat we weg zijn uit de onderste plekken in de eerste klasse. Volgende week spelen we een
vroege uitwedstrijd bij de Meervogels, al om 10:00.
Groetjes de C1

Valto D2
Valto d2 moest uit tegen Top , maar jammer genoeg stond het na 16 min al 3-0. Toen kregen we een
strafworp die helaas werd gemist door Tessa. In de 22e minuut stonden we 6-0 achter. In de zelfde minuut
kregen we weer een strafworp die ging er gelukkig wel in door Tessa de 6-1. In de 2e helft de 6e minuut
scoorde Elise de 7-2, 9 minuten later werden er nog 2 tegen gescoord toen stond het al weer 9-2. Maar
Annelie was er ook weer bij en gooide er nog een mooie bal in de 9-3. Het was niet echt een succes de
eindstand was uiteindelijk 12-3 geworden.
Elise Rjisdijk

Valto D4
Hierbij het verslag van de D4 van zaterdag 15 november.
D4 mocht ’s avonds om 18.00 uur aantreden tegen SEV D1 in Leidschendam, een team dat uit alleen maar
meisjes bestond. We namen drie invallers mee: Annelie, Jolijn en Maaike. Daan is geblesseerd, maar ging
wel als supporter mee, toppie Daan! Dat is echte teamspirit.
De wedstrijd begon flitsend: na 1 minuut stonden we al 1-0 achter, een minuut later was het 1-1 en een
halve minuut later 2-1 voor. De toeschouwers gingen er eens goed voor zitten.
In de eerste helft speelden we wel goed, en met 4-1 gingen we de rust in. Na rust werd het spel wat minder,
maar de tegenstanders misten gelukkig een paar mooie kansen en met 5-1 stapten we van het veld.
Doelpuntenmakers: Justin 2x, Laura, Maaike en Stan.
Invalsters: hartelijk dank dat jullie mee hebben gespeeld!
Ook leuk om te melden: de hele familie van Sanne was meegekomen om haar en het team enthousiast aan
te moedigen, dus het was een gezellige boel op de tribune.
Pascal, vader van Tim
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Valto E1 – Fortuna E1
Het was een spannende wedstrijd Valto E1 – Fortuna E1.
Valto heeft helaas verloren van Fortuna.
Het was geen makelijke wedstrijd tegen Fortuna.
In de rust was het 1-6 voor Fortuna.
Sanne O had de eerste doelpunt.
De tweede helft was het 6-10 helaas niet voor ons.
Emma had er 2 , Sanne van Oudheusden 1 , David 1 , Sanne Rijsdijk 1 en Niels ook 1.
Het was erg moeilijk maar helaas niet gewonnen.
Van Sanne van Oudheusden

Ondo E6 - Valto E2
We moesten al om 8.15 verzamelen, want we moesten om 9 uur spelen. Sheila was onze coach, Thijs kon
niet mee, want hij moest zelf spelen.
Het was een spannende wedstrijd maar al snel scoorde Ondo 1-0. Alycia en Elise stonden langs de lijn.
Na 10 minuten spelen gingen Alycia en Elise er weer in voor Brecht en Marith. Toen speelde Elise er een in
1-1.
Na 20 minuten gingen ik en Nouky langs de lijn. En uiteindelijk scoorde Elise er 2 en Nouky er 2.
En wie die andere scoorde weet ik niet meer? Uiteindelijk werd de stand 5-6 en we hadden 1 doelpuntje
verloren.
Groetjes, Lisa

Valto E3 – Die Haghe E2 (8-11-2014)
De eerste officiële wedstrijd in de zaal; we hebben er allemaal veel zin in! Helaas kan Dara niet aanwezig
zijn maar gelukkig hebben we versterking van Maaike. Fuut, het startsignaal klinkt, de wedstrijd begint. In het
spel is ook duidelijk te zien dat Valto er zin in heeft. We zijn veel aan de bal en als we de bal verliezen,
onderscheppen we hem weer en snel weer naar de aanval. Het gaat goed. Maar dan, aiiiiii, Die Haghe
schiet 1 x en hij zit. 0-1 achterstand. Dan even een minuutje rust.
Estelle mag er in en Luke mag 10 minuutjes uitrusten. Ongelofelijk, wat gaat deze wedstrijd gelijk op. Estelle
schiet, Estelle schiet nog een keer. Zou ie erin gaan? Ach.., nét niet! Mette schiet, Maaike schiet, volop
schotkansen, hartstikke goed. Ze gaan er nog even niet in maar dat komt vanzelf. Niks aan de hand…
Het gaat goed gelijk op en we hebben nog een helft te spelen! Even rusten, even wat drinken en een praatje
van Petra. We starten weer en Valto zit lekker in de wedstrijd. We snijden goed in, er kunnen zelfs al
doorloopjes gemaakt worden (al is het nog wel moeilijk om daar aan te denken). Bas en Luke staan lekker te
verdedigen en krijgen daardoor regelmatig de bal terug. Er wordt geschoten, en geschoten.
Jongens, wat is er aan de hand? Zit er een doorzichtig schild op de mand?
Is de korf met zeep ingesmeerd? De ballen mogen er niet in!
Yes!!!! Toch wel! Estelle schiet de bal erin van onder de korf. Prachtig! Maar dan, het fluitsignaal van de
scheids. Jammer zeg, hij was toch echt verdedigd.. Inmiddels is Bas eruit en Maaike er weer in.
Valto E3 doet gigantisch hun best. Wat verdienen ze een punt! Dan gebeurt er iets door de snelheid van het
spel en volgt een strafworp voor Die Haghe. Hij zit en het staat het 0-2 achter.
Hup Valto, zet ‘m op!
Deze kanjers geven écht niet op en doen zelfs nóg een stapje harder! En ze blijven schieten! Helaas klinkt
het eindsignaal van de scheids. Wat hadden ze een punt verdiend deze wedstrijd. Jammer maar wat blijft is
dat het een super leuke wedstrijd was. Hard gewerkt en veel plezier, daar gaat het om en volgende week
weer nieuwe kansen!
Groetjes,
Bas en Chantal

Valto E3 tegen Fortuna E8
De 3 dames en 2 heren uit De Lier hadden veel zin om weer te gaan spelen deze zaterdag. Valto speelde de
laatste weken erg goed, maar het scoren wilde alleen niet zo heel erg lukken.
Valto schoot uit de startblokken en al snel scoorde Luuk de 1-0, maar nog veel sneller stond het 1-1. Dit
werd een wedstrijd waar je constant moest opletten. Binnen de eerste 3 minuten vloog de 2-1 erin. Een mooi
schot van Estelle. Het was opletten geblazen want direct wist Fortuna weer tegen te scoren 2-2. Waarna
Estelle weer zorgde voor de 3-2 voorsprong. Het duurde nu iets langer, maar ook de 3-3 ging erin. Waarna
ook razend snel de 3-4 door Fortuna werd gescoord. Zo de eerste 10 minuten waren voorbij.
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In de tweede 10 minuten kwam Dara in het veld die met haar eerste balcontact direct op de korf schoot,
helaas stak een speler van Fortuna precies op tijd zijn hand ervoor. Door goed verdedigen van Bas wist de
E3 de stand een lange tijd vast te houden. Ook werden de doorloopjes van Fortuna in deze fase van de strijd
goed afgestopt. De Lierse kids creëerden steeds meer kansen en schoten dat het een lieve lust was (publiek
vermoede zelfs dat er een glazen plaatje op de korf lag) maar er in wilde de bal niet. Totdat Mette met een
mooi schot de ban brak 4-4 en Estelle haar derde scoorde 5-4. Dit was ook de ruststand.
Na rust scoorde Fortuna met een schot van heel ver weg een mooi punt, ook het Valto publiek had voor een
dergelijke score waardering. Hierna liep het helemaal mis. De topscoorder van Fortuna (in totaal 6 punten)
kreeg ineens heel veel doorloopjes die Valto niet verdedigd kreeg. Hieruit vielen de 5-6 en 5-7. Valto
probeerde van alles speelde de bal snel rond schoten als gekken op de korf. Iedereen probeerde het. Maar
de bal wilde er niet in. Met nog 1 minuut op de klok leek het onmogelijk voor Valto om nog te winnen. Ineens
werd Dara mooi vrij gespeeld door Mette en scoorde ze de 6-7 zou het nog mogelijk zijn? Nog 30 seconden
weer kreeg Dara de bal, ze schoot en …. Jaja 7-7. De scheidsrechter floot af. Precies op tijd wist Valto dan
toch de bal door de korf te krijgen. Nu volgende week dit scorend vermogen vasthouden en de doorloopjes
nog wat beter verdedigen.
Erik en Mette Bongaards

Valto E4 – Dijkvogels E3
Het was zaterdag 16 november 2014. Op het programma stond dat we tegen Dijkvogels speelde. Iedereen
was om 13:45. Na het omkleden kwamen ze met een grote glimlach de kleedkamer uit: Sinterklaas was
aangekomen. Ze konden jammer genoeg niet naar de intocht, maar gemotiveerd dat ze waren voor de
wedstrijd. tijdens het praatje werd er door onze coach gezegd dat we 2 doelen hadden, 1: we gaan er dicht
bij verdedigen (hand op de bal), 2: we moesten op zoek naar de ruimte en toen dat dat allemaal was gezegd
liepen we de kleedkamer uit. We gingen even schieten en doorlopen nemen. Toen de wedstrijd begon
scoorde Jens al snel de 1-0! En toen bleef het een tijdje stil, Valto scoorde niet, Maar Dijkvogels ook niet.
Dat kwam doordat wij zo goed verdedigden. Na een tijdje scoorde Rozanne toch een mooi doelpunt!!! We
waren zo blij waardoor we onze concentratie verloren en daardoor werd het 2-1. Toch bleven we ervoor
knokken en toen ineens viel alles erin: 3-1 door Suzanne, 4-1 door Julia en de 5-1 werd gescoord door onze
Rozanne! Echt heel goed gedaan E4! Volgende week moeten we tegen ODO E3. om 9:00 spelen we in
Maasland! Deze week weer hard trainen en dan gaan we volgende week gewoon weer laten zien dat we
kunnen winnen!
Groetjes Vera (een hele trotse coach)

Valto E5 - Avanti E6
Zaterdag mochten wij een wedstrijd spelen tegen Avanti E6. We hadden op
het veld ook al tegen dit team gespeeld. De eerste keer werd het een
gelijkspel. De tweede keer werd er verloren.
Nadat we lekker ingeschoten hadden, begonnen we aan de wedstrijd.
Tristan was vandaag de aanvoerder en mocht een hele wedstrijd spelen.
Jullie gingen goed van start! Er werd gelijk fel gespeeld. Er waren
mooie doorlopen en goede afstandschoten. Helaas wilde de bal er nog niet
in. Bij Avanti lukte het wel om te scoren. Daardoor gingen we met een
achterstand de rust in. De tweede helft bleven jullie goed je best doen,
ondanks dat Avanti steeds weer wist te scoren. Gelukkig wist Mike ook
een keer te scoren met een mooi doelpunt. Uiteindelijk hebben we
verloren met 1-12. Volgende week gaan we naar Zoetermeer voor de
wedstrijd tegen Phoenix E3.
Groetjes Leonie

Valto E6 - Weidevogels E2
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Weidevogels E2. We hadden er veel zin in. In het begin hadden we
vaak de bal, maar er werd nog niet gescoord.
Maar toen scoorde Guillermo. Daarna de tegenstander. Het stond 1-1.
Daarna scoorde ik 3 keer. Guillermo scoorde een supermooi afstandsschot. Het publiek juichte heel hard!
Danique scoorde ook nog 2 keer.
En Christy scoorde 1 keer (volgens mij). Alleen Lucas scoorde niet.
Uiteindelijk werd het 8-1.
Groetjes Anouk
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Valto F1 – Excelsior F1
We moesten afgelopen zaterdag thuis spelen tegen Excelsior F1. Na kampioen geworden te zijn in de 2e
klasse buiten, zijn we nu gepromoveerd naar de 1e klasse binnen. Dus we zullen het nu wat moeilijker
krijgen. De spanning begon al vroeg met de intocht van Sinterklaas! We waren met het hele team compleet
en we scoorde al snel de 1-0. Maar er werd ook weer door de andere partij gescoord. Uiteindelijk bleven we
voorstaan, dus de tegenstander had regelmatig een superspeler binnen de lijnen. Het was wel een
spannende wedstrijd tot het einde. Maar gelukkig werd het voor Valto 11-9. Het is ons toch weer gelukt,
maar we moesten er wel wat meer moeite voor doen!
Groetjes Milan en Agnes Lansbergen

Valto F2-Excelsior F2
Vandaag mochten we lekker in De Lier korfballen tegen Excelsior.
We begonnen de wedstrijd aanvallend, hadden super veel balbezit en ook heel veel kansen. Tim maakte al
snel een eerste doelpunt. We hadden de smaak te pakken, want na de eerste 10 minuten stond het 6-1!
Echt superknap, kanjers van de F2!
Maar toen begon Excelsior warm te draaien en kwamen sterk terug! Het werd hierdoor toch nog hele
spannende wedstrijd, waarbij de winst uiteindelijk voor Valto was. Met een eindstand van 12-9 hebben jullie
weer een prima resultaat neergezet! Daar zal Sinterklaas ook trots op zijn!
Groetjes van Maartje en Annemieke.

Valto F3 - Weidevogels F2
Zaterdag moesten wij het helaas zonder onze coach Nancy doen. Maar daarvoor in de plaats hadden we
Irma en Marlene die ons vandaag gingen coachen.
Wij hadden weer veel zin dus we gingen ervoor.
Alleen helaas kwamen we in de eerste kwart al achter met 0-3.
De tweede kwart konden we gelukkig een paar keer scoren en kwamen we met de rust op 3-6.
De tweede helft gingen we na de peptalk er weer fris tegenaan.
En het lukte ons om met 7-6 voor te komen. Toen de laatste kwart kreeg de tegenstander weer vleugels en
scoorde ze meerdere keren achter elkaar waardoor we helaas verloren met 7-11.
Totaal hadden Jette en Kees alle bij 3x gescoord, en Sven er ook een.
Dus het was weer een spannende en leuke pot, maar helaas verloren.
Groetjes Sven en zijn vader

KVS/Maritiem F3-Valto F4
Vorige week hadden we onze eerste oefenwedstrijd thuis gespeeld.
Een leuke wedstrijd!
En maandag 10 november speelden we de eerste echte wedstrijd tegen KVS.
De eerste helft stonden we 2-0 achter. Maar later kregen we meer kansen.
Met de rust was de stand 4-2 voor Valto! Even wat drinken en tips van Naomi.
De 2e helft speelden we goed verder. En er werd heel wat gescoord.!
Uiteindelijk hebben we met 9-3 gewonnen!
Groetjes van Daan en Corine
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Valto FEEST
Zorg dat je er bij bent !!!! en koop de kaartjes op = op
OP ZOEK naar hulp.
Om het feest goed te regelen zijn we op zoek naar hulp, voor het feest en tijdens en erna.
Geef je op voor:
- Vrijdag 21 nov. opbouwen
- Vrijdagavond opbouwen
- Zaterdag opbouwen
- Zaterdag tijdens het feest.
- Barmensen
- Achter de jassen
- Munten balie
- Zondag opruimen
- Catering personeel
Geef je op bij GJ : 06-41317088 of pgjstolkdelier@gmail.com
En tijdens het helpen wordt je goed verzorgt door drankje en hapje.
En natuurlijk een gezellige afterparty.
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Trainingsweekend

HIPPIES
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo
Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van Valto, namelijk de jaren ’60!
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu
opgeven. Zoals de hippies al deden; vrijheid & blijheid!
Voor het hippie weekend zijn 50 chille plaatsen beschikbaar, Kosten voor het hele weekend zijn € 90,Opgeven kan t/m 31 december via NL91RABO0340455225 t.n.v. A.C. Poot. Daarbij graag je naam
vermelden en of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen. 	
  

PEACE!
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon
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Volgende week zaalprogramma
	
  
29#november#2014
12068 19:45 Swift/(M)/1
15526 18:25 Swift/(M)/2
15536 18:00 Valto/3
15598 14:10 ONDO/(G)/4
7413 18:25 DES/(D)/7
6542 20:30 TOP/(S)/8
7455 15:45 Valto/7
18118 15:20 Albatros/A1
17522 12:15 Valto/A2
19417 14:45 Avanti/(P)/B1
4456 14:30 Valto/B2
20453 17:00 Valto/C1
5496 11:15 Valto/C2
5225 15:30 Valto/C3
8528 15:00 GKV/(H)/D1
8783 13:30 Valto/D3
8733 14:30 Valto/D4
8700 16:30 Valto/D5
9319 12:15 Valto/E1
10713 11:15 Valto/E2
11311 13:25 Valto/E3
11305 12:15 Valto/E4
11302 13:25 Valto/E5
11301 13:25 Valto/E6
9784 09:10 Refleks/F2
10127 12:15 Valto/F2
10000 11:15 Valto/F3
10461 11:15 Valto/F4
Zaalwacht#Hal#1
11.00D12.15/
12.15D13.25
13.25D14.25
14.25D15.45
15.45D16.45
16.45D18.00
18.00D19.10

Ouder/F3
Ouder/F2
Ouder/E5
Linda/V
Reserve/V7
Ouder/C1
Niels/van/B

Valto/1
Valto/2
Tempo/4
Valto/4
Valto/5
Valto/6
DES/(D)/8
Valto/A1
ODO/A2
Valto/B1
ONDO/(G)/B2
ONDO/(G)/C1
Avanti/(P)/C3
ONDO/(G)/C5
Valto/D1
Weidevogels/D2
ODO/D2
ONDO/(G)/D5
Avanti/(P)/E1
VEO/E3
VEO/E2
VEO/E5
ONDO/(G)/E3
Pernix/E4
Valto/F1
Die/Haghe/F3
DES/(D)/F1
Fiks/F1

Hal/1
Hal/1
Hal/1
Veld/1
Veld/1
veld/1
Hal/1
Veld/1
Hal/2
Veld/1
Hal/1
Hal/1
Hal/2
Hal/2
Veld/1
Hal/2
Hal/2
Hal/2
Hal/1
Hal/1/4Dtalveld
Hal/1
Hal/1/4Dtalveld
Hal/1
Hal/1/4Dtalveld
Veld/1
Hal/1
Hal/1
Hal/1

Zaalwacht#Hal#2
11.00D12.15
12.15D13.20
13.20D14.30
14.30D15.30
15.30D16.30
16.30D17.30

Ouder/C2
Wilco/V
Ouder/D3
Ouder/D4
Ouder/C3
Ouder/D5

De/Sprong
De/Sprong
VreelooDhal
De/Hoekstee
De/Hoornbloem
De/Korf
VreelooDhal
Develsteinhal
VreelooDhal
De/Viergang
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
Transvaal/
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal
De/Schilp/
VreelooDhal
VreelooDhal
VreelooDhal

Thomas
Marije
Lysanne/v/V
Steven
Sharon
Antoinette
Petra/D
Esther
Mirjam
Nikki
Rik/W
Alex//K
Ria
Marja
Julia

	
  

	
  

Rest programma
Geen ruimte meer voor de rest van het programma. Het is wel bekend.
Zie http://www.antilopen.nl/competitie/
Of de site van de bond:
http://www.knkv.nl/competitie/algemene-info/competitie/club/
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Middelburg
Middelburg
De/Lier
H/v/Holland
Den/Hoorn
Sassenheim
De/Lier
Zwijndrecht
De/Lier
Pijnacker
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
Den/Haag
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
De/Lier
Rijswijk
De/Lier
De/Lier
De/Lier
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