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

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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Zomerse gedachten op een winteravond
Eén van de leuke dingen aan Nederland vind ik het klimaat. In de zomer is het (meestal) warm, in de winter
is het (meestal) koud en tussen deze twee seizoenen is er (meestal) regen, wind, hagel, storm, mist of een
combinatie daarvan. Het sleutelwoord dat ons land hierbij het meeste typeert staat tussen de haakjes
(meestal). Wisselvalligheid is dan ook een typisch Nederlands woord. Niet voor niets was het in november
nog een beetje zomer en was er nog geen twee weken later de eerste vorst met de (bijna) primeur van de
Lierse ijsbaan.
Zo reed ik afgelopen week op een gure woensdagavond, met -2°C door de natte sneeuw naar Lexmond, om
daar een informatieavond bij te wonen over beachkorfbal. Je leest het goed, een groter contrast is er bijna
niet en dat maakte het ook wel weer leuk. De avond werd gehouden in het beach house bij LKV Het Bosch,
een relatief kleine korfbalvereniging met naast een grasveld ook twee 'zandvelden' in bezit. De invulling van
de avond werd verzorgd door Arjen Godthelp die als gastheer vertelde over hoe zijn club een
beachkorfbalvereniging is geworden en wat daarbij komt kijken. Barry Schep, oud international en promotor
van deze nieuwe tak binnen het korfbal vulde hem daarbij aan met een terugblik op het afgelopen seizoen
en vooral ook vooruit keek.
Ik hoor je denken, wat hebben wij hier aan? Welnu, misschien helemaal niets. Maar ik denk dat het nooit
verkeerd is om vernieuwingen in de sport te bekijken en te volgen. Er zijn een aantal interessante zaken die
het beachkorfbal met zich meebrengt. Zo wordt het gespeeld in de zomerperiode die normaal korfbalvrij is.
Voor veel mensen heel fijn om even op adem te komen, voor anderen juist een tijd om in beweging te blijven
op een andere manier. Door het extra aanbod kan het meer leden binden of juist behouden en door de
snelheid en uitstraling is het goed voor het imago. En het schijnt ontzettend leuk te zijn om het te doen. Met
de ambities van het KNKV voor de komende jaren een, in mijn ogen, logische stap om daar aandacht aan te
besteden.
Dit jaar is er weer een NK outdoor met bijbehorende voorrondes, zijn er clubs die toernooien organiseren en
staat beachkorfbal op de agenda van de City Beach Tour die in verschillende steden beach evenementen
organiseert. Hoewel de kortste dag nog moet komen, verheug ik mij stiekem al op de langste dag. Ik heb
zomaar het vermoeden dat we nog veel van deze sport gaan horen. Wat mij betreft is dat alleen maar
positief!
Wil je meer weten over beachkorfbal, vraag het mij (@jjelenbaas) of kijk op www.beachkorfbal.nl.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Uitslagen zaterdag 6 december
VALTO 1
VALTO 2
VALTO A1
VALTO B1
KVS / Maritiem 4
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
Avanti A2
VALTO A3
Fortuna / My Collections C1
VALTO C2
Tempo C4
Weidevogels D1
VALTO D2
Weidevogels D2
VALTO D4
Refleks E1
Weidevogels E1
Achilles E2
ODO E2
Pernix E2
Tempo E8
VALTO F1
VALTO F2
VALTO F3
VALTO F4

- KCR 1
- KCR 2
- KCR A1
- PKC / SWKGroep B1
- VALTO 3
- Oranje Nassau / Spirit 4
- Excelsior 6
- Fiks 5
- VALTO A2
- TOP / Quoratio A4
- VALTO C1
- Dijkvogels C2
- VALTO C3
- VALTO D1
- Dijkvogels D2
- VALTO D3
- SEV D1
- VALTO E1
- VALTO E2
- VALTO E3
- VALTO E5
- VALTO E4
- VALTO E6
- DKC F1
- KVS / Maritiem F2
- Phoenix F2
- Tempo F2

20 - 17
9 - 15
11 - 11
15 - 19
24 - 16
4 - 11
7- 8
11 - 11
10 - 8
10 - 9
9- 5
8- 6
7- 3
6- 5
7- 2
4- 5
7 - 12
2 - 17
1- 2
9- 5
3- 4
5- 3
23 - 6
6- 9
17 - 14
16 - 14

Nabeschouwingen
Na de vorige wedstrijd tegen Swift stond deze zaterdag KCR 1 op het programma, een tegenstander van
formaat maar zeker te kloppen voor ons vlaggenschip. Met sterk spel en goede rebounds kwam VALTO 1
steeds beter in de wedstrijd en was het in staat om steeds een klein gaatje te slaan. Dit weekend trok het
eerste dan ook wel aan het langste eind, er werd terecht gewonnen van KCR met 20-17!
VALTO 2 speelde direct voor VALTO 1 en mocht het opnemen tegen KCR 2, de tweede teams mochten de
spanningen nog wat opvoeren dus. Het trucje wat VALTO 1 na de wedstrijd van het tweede wel kon
uitvoeren lukte niet bij VALTO 2. VALTO 2 kwam moeilijk tot scoren en KCR kon een steeds groter gat slaan
wat uiteindelijk ook de eindstand vormde, 9-15 in het voordeel van KCR.
Vorige week was het nog Tempo 4 waar het tegen speelde, deze week waren dat de bekenden van KVS die
aan traden tegen ons VALTO 3. Als een van de weinige moest het derde ook buiten de deur en dat hebben
de scheveningers geweten ook. In een sterke wedstrijd van beide kanten vielen er veel doelpunten maar wel
te weinig in het voordeel van VALTO, eindstand 24-16.
Na de ruime winst van 6-17 vorige week op ONDO stond deze week de wedstrijd tegen Oranje Nassau op
het programma voor ons 4e. Nadat vorige week met al het gemak de korf gevonden kon worden viel dat
deze week tegen. Einduitslag een verlies van 4-11 voor VALTO 4.
Na de mindere wedstrijd van vorige week tegen DES was Excelsior de tegenstander van de wedstrijd van
afgelopen zaterdag voor VALTO 5. In een wedstrijd die werd gemaakt door VALTO kon het 5e helaas niet
genoeg doordrukken. Excelsior kon weer langszij komen en won de wedstrijd met 7-8.
Vorige week werd er in en tegen TOP (S) nog gewonnen met 7-8 en afgelopen zaterdag moest deze goede
lijn doorgezet worden door VALTO 6. De wedstrijdj tegen Fiks stond op het programma, een ploeg waar
VALTO het waarschijnlijk wat moeilijker mee zou krijgen. Dat kwam ook naar voren in de score voor beide
partijen, er werd meer gescoord dan vorige week alleen het kwartje viel geen kant op. Einduitslag was dan
ook een 11-11 gelijkspel.
De winst op Albatros inspireerde de A1 om er deze week weer net zo hard voor te vechten met het oog op
hetzelfde resultaat. Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen KCR A1 op het programma, een erg
gelijkwaardige tegenstander die ook op dezelfde plek stond als onze A1, beide ploegen hadden tot zaterdag
ook 4 punten. De A1 was in deze wedstrijd absoluut de sterkste partij maar kon dit niet doordrukken en
kwam niet verder dan een 11-11 gelijkspel. Met het missen van twee 100% kansen is dit misschien wel een
duur verliespunt.
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De A2 mocht deze zaterdag afreizen naar Pijnacker om daar de wedstrijd tegen Avanti te spelen en begon
de wedstrijd erg sterk. Deze trend kon de A2 de hele wedstrijd doorzetten maar dat was niet te zien in de
score. VALTO A2 kon terugkomen tot een achterstand van 1 punt maar kon toen niet meer aanhaken.
Eindstand een overwinning voor Avanti met 10-8.
De A3 speelde deze week tegen TOP A4 nadat het vorige week vrij was, dus de start was nog wat roestig.
Gelukkig kon de A3 dit hierna snel van zich afzetten en werd het een serieuze pot tussen VALTO en TOP.
De doelpunten werden afgewisseld tussen beide partijen tot aan het laatste fluitsignaal. VALTO won de
wedstrijd met de terechte score van 10-9!
VALTO B1 speelde thuis tegen PKC B1. De B1 ging voortvarend van start en kwam op een voorsprong van
drie doelpunten. Langzaam werd dit weer ingelopen door PKC en met rust stond er zelfs een nipte
achterstand op het scorebord, 8-9. In de tweede helft kende PKC een periode waarin scherp geschoten
werd, vaak ook zonder afvang, en daarmee liepen ze uit naar een voorsprong van vijf doelpunten. VALTO
gaf zich nog niet gewonnen en knokte zich terug in de wedstrijd, maar kwam niet verder dan een
achterstand van twee doelpunten. Hierna was de koek op en uiteindelijk werd het 15-19. Toch een knappe
prestatie van de B1, want ze hebben laten zien dat ze zeker op het niveau van de hoofdklasse mee kunnen.
A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen KCC B1 op het programma, die net een plekje hoger staat met
twee punten meer.
VALTO B2 was vrij. A.s. zaterdag spelen ze uit tegen DKC B1.
VALTO C1 speelde uit tegen Fortuna C1. In de oefenwedstrijd voorafgaand aan deze zaalcompetitie werd
kansloos van deze ploeg verloren, maar dat was dan ook wel in een wat andere samenstelling dan
afgelopen zaterdag. De C1 heeft te veel moeite met scoren en dat was ook afgelopen zaterdag weer het
probleem. Bij rust stond het pas 2-1. In de tweede helft werd er aan beide kanten wat meer gescoord en zo
werd het uiteindelijk 9-4. In ieder geval kon er dus meer tegenstand geboden worden dan in de
oefenwedstrijd. A.s. zaterdag speelt de C1 uit tegen Fiks C1.
VALTO C2 speelde thuis tegen Dijkvogels C2. De wedstrijd van de C2 kende twee gezichten: de eerste helft
en de tweede helft. In de eerste helft was de C2 heer en meester in het veld en werd er een flinke
voorsprong opgebouwd: 7-1. In de tweede helft was Dijkvogels de betere ploeg, maar gelukkig was de
voorsprong groot genoeg om de overwinning binnen te slepen. Eindstand was 8-6. A.s. zaterdag speelt de
C2 uit tegen DKC C1. Dat moet een overwinning worden, want VALTO C2 staat ongeslagen bovenaan en
DKC staat helemaal onderaan.
VALTO C3 speelde uit tegen Tempo C4. Na de ruime overwinning van vorige week, had de C3 er zin in om
dit keer ook weer de punten binnen te slepen. Niks was minder waar, want Tempo was succesvoller in de
afronding van de kansen. Eindstand 7-3. A.s. zaterdag zal het ook geen makkie worden, want dan staat de
uitwedstrijd tegen koploper KVS C3 op het programma.
VALTO D1 speelde weer uit, dit keer tegen Weidevogels D1. Op het veld werd er ook al twee keer tegen
deze ploeg gespeeld: de eerste keer was het een nipte overwinning voor Weidevogels, maar de laatste
veldwedstrijd werd er nog ruim van deze ploeg gewonnen. Dit zaalseizoen wil het echter nog niet zo lukken
bij de D1 en ook dit keer zat het weer niet mee. Het werd een nipt verlies, 6-5. A.s. zaterdag kan er dan
eindelijk een keer thuis gespeeld worden door de D1, maar dan wel gelijk tegen de koploper Tempo D1.
Misschien dat er in de eigen vertrouwde omgeving een stuntje in zit?
VALTO D2 speelde thuis tegen Dijkvogels D2. VALTO was de betere ploeg en wist dat ook in een keurige
overwinning om te zetten: 7-2. A.s. zaterdag speelt de D2 weer thuis, dit keer tegen één van de koplopers
ODO D1, die tot nu toe al haar wedstrijden wist te winnen. Bij winst kan er dus goede zaken gedaan worden.
VALTO D3 speelde uit tegen Weidevogels D2. Vorige week zaterdag werd er ook al thuis tegen deze ploeg
gespeeld en toen werd er met 8-4 gewonnen. Ook dit keer was VALTO de betere ploeg en werd er met 2-10
gewonnen. A.s. zaterdag is de D3 vrij.
VALTO D4 speelde thuis tegen SEV D1. Tegen deze ploeg was er al gespeeld in deze zaalcompetitie en
toen werd er met 1-5 door VALTO gewonnen. Dit keer speelde de tegenstander echter in een iets gewijzigde
opstelling, waardoor het een gelijk opgaande wedstrijd werd. Helaas voor onze D4 werd er nipt verloren: 4-5.
A.s. zaterdag is de D4 vrij.
VALTO D5 was vrij. A.s. zaterdag spelen ze uit tegen één van de koplopers KVS D4.
VALTO E1 speelde uit bij Reflex. Met een duidelijke overwinning van 7-12 staat de E1 op een mooie tweede
plaats in de poule. Volgende week wacht Meervogels die op een vierde plaats staan. De E2 ging op bezoek
bij hekkensluiter Weidevogels E1. VALTO liet hier zien dat ze duidelijke sterker waren en wonnen
overtuigend met 2-17. Volgende week staat Weidevogels weer op het programma maar dan in onze
Vreeloo-hal.
VALTO E3 draait prima mee in de middenmoot en liet aan Achilles zien dat ze net een beetje sterker zijn. Er
werd met 1-2 gewonnen. Volgende week mogen jullie op bezoek bij de koploper in de poule: KVS. Bij de E4
ging het deze wedstrijd om de tweede plaats in de poule. De E4 kwam makkelijk op een voorsprong van 0-3
maar kwam daarna niet meer tot scoren. Uiteindelijk werd het 3-4 in het voordeel van de VALTO dankzij een
eigen doelpunt van Pernix. Volgende week tegen KVS, de onderste uit de poule, wordt een overtuigendere
winst verwacht.
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VALTO E5 wist deze week heel knap 5 keer de korf te vinden. Helaas maakte tegenstander ODO 9
doelpunten en werd er dus verloren. Volgende week wordt er gespeeld tegen middenmoter DES. VALTO E6
speelde tegen koploper Tempo. Hoewel onze spelers genoeg kansen kregen gingen er helaas maar 3 in
terwijl Tempo 5x scoorde. Volgende week wacht Dubbel Zes. Een wedstrijd om de tweede plek in de poule.
VALTO F1 is overtuigend leider in de 1e klasse E. Ook zaterdag werd er weer makkelijk gewonnen van DKC
F1 met 23-6. Volgende week wordt er gespeeld tegen de nummer 3 VEO. De week erop volgt KVS, de
nummer 2 uit de poule. De F1 moet dan laten zien of de eerste plek terecht is! VALTO F2 speelde tegen
mede-koploper KVS. KVS liet zien dat zij graag bovenaan willen blijven en wonnen met 6-9. Misschien dat
ze in de return over een paar weken wel te pakken zijn! VALTO F3 speelde een spannende wedstrijd tegen
Phoenix F2 welke uiteindelijk beslist werd in het voordeel van VALTO: 17-14. Volgende week wacht DES,
die 1 plaats onder VALTO staat. VALTO F4 won haar vierde wedstrijd op rij. In een spannende wedstrijd met
heel veel doelpunten trok VALTO aan het langste eind: 16-14. Volgende week moeten jullie heel ver rijden
om hekkensluiter KIOS te ontmoeten maar we hopen wel op een klinkende overwinning!

Zaterdag 13 december
12347
16002
15824
7193
7298
7407
18290
17602
6208
19525
4517
20532
5401
5247
8803
8832
8608
8795
11378
11365
11377
11364
10060
11637

15:50
14:35
13:30
15:50
19:20
13:00
13:25
12:15
11:15
14:45
16:05
12:00
17:00
13:00
11:15
12:30
12:00
12:00
09:00
10:00
12:00
11:00
11:00
13:30

Zaalwacht Hal 1
11.00-12.15
12.15-14.15
14.15-16.00
16.00-17.30

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
VALTO 5
VEO 6
ODO 7
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A3
VALTO B1
DKC B1
Fiks C1
DKC C1
KVS/Maritiem C3
VALTO D1
VALTO D2
Fortuna D5
KVS/Maritiem D4
KVS/Maritiem E3
KVS/Maritiem E4
DES (D) E3
Dubbel Zes E4
DES (D) F1
KIOS (N) F4

Ouder D1
Lotte v G
Manon v G
Fiona

Vriendenschaar (H) 1
Vriendenschaar (H) 3
Pernix 4
Fluks 4
VALTO 6
VALTO 7
PKC/SWKGroep A2
Weidevogels A2
GKV (H) A2
KCC/Delta Logistiek B1
VALTO B2
VALTO C1
VALTO C2
VALTO C3
Tempo D1
ODO D1
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
VALTO F3
VALTO F4

Hal 1
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Viertalveld 2
viertallenveld
Viertalveld 2
Veld 1

Zaalwacht Hal 2
11.00-12.30 Michiel C
12.30-13.30 Ouder D2
13.30-15.50 Daniel K
15.50-17.00 Reserve V5

Opstellingen 13 december
Selectie
Aanwezig 14:45
Dames : Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
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Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Essesteyn
De Hofstede
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Wippolder
Sporthal De Cuyl
Wippolder
De Blinkerd
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Fortuna-hal
De Blinkerd
De Blinkerd
De Blinkerd
De Hoornbloem
Gaslaan
De Hoornbloem
Estafette

Martin B

Hans

Thijs
Mariska

VALTO 3
Vertrekken 13:45
Dames: Aileen, Denise, Petra D, Laura R, Julia K
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Jeroen, Mark, Kevin
VALTO 4
Vrij
VALTO 5
Aanwezig 14:40
Dames: Ryanne, Mariska, Imke, Rosanne, Helma
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Patrick, Vincent, Nick, Laurens
VALTO 6
Aanwezig 15:45
Dames: Gerda, Petra, Marije, Linda, Ria
Heren: Frank P, Ruud, Niels B, Rinze, Wilco,
VALTO 7
Dames: Fiona, Helma, Marleen, Leonie, Imke
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Michiel B, Peter
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

Kwijt
Is er iemand die toevallig zaterdag 29 november een blauw-gele bal van VALTO A1 heeft gevonden? De bal
lag oorspronkelijk in hal 2 bij de spelersbanken. Het is mogelijk dat gedurende de dag de bal ergens anders
is beland. Wanneer iemand deze gevonden heeft zou diegene dan contact op kunnen nemen met mij op het
nummer 06-82002520.
Bedankt.

Kangoeroe-instuif
Op zaterdag 11 januari a.s. organiseert VALTO weer een Kangoeroe-instuif. Van 10.00 tot 11.00 uur staat er
een leuk spellencircuit klaar waarbij op een speelse manier kennis gemaakt wordt met korfbal, bewegen en
sport in het algemeen. Alle kinderen uit De Lier en omstreken die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten,
zijn deze ochtend van harte welkom! Nodig dus je broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes of buurkinderen
uit!
Voor deze ochtend zoeken we nog mensen die willen helpen bij het begeleiden van een groepje. Vind je dit
leuk en heb je tijd? Meld je dan aan bij Aileen Willems of ondergetekende.
Met de drukke decembermaand en het beperkt aantal actieve Kangoeroes op dit moment, is er besloten dat
er tot aan de Kangoeroe-instuif van 11 januari tijdelijk geen Kangoeroe-training is op zaterdagochtend.
Vanaf 11 januari gaan we er weer vol energie en hopelijk met een heleboel nieuwe Kangoeroes tegenaan!
Marleen Slaman,
marleenslaman@gmail.com
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Even voorstellen! Team van de week VALTO D4
Wie spelen er allemaal in dit team?
De spelers van VALTO D4 zijn: Ilse Slaman, Jordan Verkade, Sanne Dikkenberg, Laura Wiedmann, Stan
Keijzer, Justin Vermeer, Tim van Dijk en Daan van Oudheusden.
Wie zijn de trainers/coaches?
De coaches van de D4 zijn Bo Alsemgeest en Sjors Jansen. Soms helpt Marleen Slaman hierbij.
De trainers op donderdag zijn Bo Alsemgeest en Sjors Jansen. Op de dinsdag krijgt de D4 trainen van
Mandy Herbert, Frank de Rijcke, Sjors Jansen, Ruben Hoogerbrugge en Lisa van Wingerden.
Wat kan dit team erg goed?
Lol maken, voor na en tijdens de trainingen. Daarnaast zijn ze erg enthousiast en leergierig.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De spelers van de D4 hebben er nog moeite mee zich de hele wedstrijd te concentreren.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Afgelopen donderdag hebben we met het team sinterklaas gevierd. Gezellig met zijn allen dobbelen en
twister spelen.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
VALTO 1 gaat komende zaterdag met 21-18 winnen van Vriendenschaar 1.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
VALTO D4 speelt zelf uit in Delft. Om 12 uur spelen ze tegen Fortuna D5.
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Nieuws van de Technische Commissie
Deze zaterdag is de selectie zonder punten uit zeeland teruggekeerd.
Een lelijke streep door de rekening. VALTO 3 verloor ook. Gelukkig
wist A1 in een niet zo goede wedstrijd, toch punten mee te nemen uit
Zwijndrecht. Met winst voor B1 en C1 deden onze bovenste
jeugdteams het goed.
Gastheren bij VALTO, aanvulling gezocht.
Nog steeds complimenten van onze scheidsrechters en beoordelaars. Onze gastheren Frans van
Staalduinen, Huib van Dorp, Ad van Muyen en Peter de Rijcke zorgen ervoor dat ze gastvrij ontvangen
worden bij VALTO.
We zoeken nog 4 gastheren en vooral vrouwen! Wie wil 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
December Februari

20:30: VALTO 3
20:30: VALTO 4

21:30: 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
1 dinsdag vd maand 21:00 uur Rob van der Stelt
e
2 dinsdag vd maand 21:00 uur Arnold Kok
e
3 dinsdag vd maand 21:00 uur Mark van Geest
e
4 dinsdag vd maand 21:00 uur Johan van der Meer
e
5 dinsdag vd maand 21:00 uur Bart van Muyen
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.
Fit&Fun a.s. donderdag
Komende donderdag twee nieuwe trainers voor onze Fit&Fun. Kom ook
en train jezelf fit gedurende 30 minuten en doe daarna mee met een
heerlijk spel. Nodig gerust ook je buurman of buurvrouw uit!
Tot donderdag
Marije, Lotte, Jessica, Bart
Namens de TC, Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Ingelaste oefenwedstrijd
VALTO A1 speelt een ingelaste oefenwedstrijd tegen het district talentent team onder 16. Deze wedstrijd
wordt gespeeld op maandag 8 december 20:45 uur in de Piet Vink hal in Den Haag / Ypenburg.
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Schema invallen bij VALTO 5 zaalseizoen
Nu de meeste senioren teams weer zijn aangevuld met afwezige dames die geblesseerd waren of voor
langere tijd afwezig is het makkelijker om zaken als “inval schema’s” te maken.
Net zoals op het veld zal er in de zaal ook gebruik worden gemaakt van zo’n schema om het in vallen bij
VALTO 5 (op het veld VALTO 6) voor iedereen makkelijker te maken. Het schema is hieronder te vinden en
elk team zal voor de week dat zij opgeschreven staan (totaal 2x in het gehele zaalseizoen) 2 reserve dames
moeten regelen. Mocht een eigen wedstrijd nou een keer overlappen met een wedstrijd van V5 dan is 1
reserve ook voldoende maar dit moet wel vooraf afgesproken worden om misverstanden te voorkomen.

Wedstrijd

Aanwezig

Spelen

Einde

Locatie

Reserves

Team

VALTO	
  5	
  -‐	
  Fluks	
  4

13-‐12-‐14	
  
15:20

13-‐12-‐14	
  
15:50

13-‐12-‐14	
  
17:05

Vreeloo-‐hal

2 dames

VALTO 7

ODO	
  6	
  -‐	
  VALTO	
  5

20-‐12-‐14	
  
16:35

20-‐12-‐14	
  
17:35

20-‐12-‐14	
  
18:50

De	
  Hofstede	
  
Maasland

2 dames

VALTO 6

De	
  Meervogels	
  7	
  -‐	
  
VALTO	
  5

10-‐01-‐15	
  
17:30

10-‐01-‐15	
  
18:30

10-‐01-‐15	
  
19:45

De	
  Veur	
  Zoetermeer

2 dames

A3

Excelsior	
  	
  6	
  -‐	
  VALTO	
  5

7-‐02-‐15	
  
15:10

07-‐02-‐15	
  
16:10

07-‐02-‐15	
  
17:25

De	
  Buitenhof	
  Delft

2 dames

A2

Fluks	
  4	
  -‐	
  VALTO	
  5

14-‐02-‐15	
  
15:00

14-‐02-‐15	
  
16:00

14-‐02-‐15	
  
17:15

De	
  Overkant	
  (park	
  
Duinwetering)

2 dames

VALTO 6

VALTO	
  5	
  -‐	
  DES	
  (D)	
  7

21-‐02-‐15	
  
14:30

21-‐02-‐15	
  
15:00

21-‐02-‐15	
  
16:15

Vreeloo-‐hal

2 dames

A2

GKV	
  (H)	
  4	
  -‐	
  VALTO	
  5

28-‐02-‐15	
  
19:15

28-‐02-‐15	
  
20:15

28-‐02-‐15	
  
21:30

Overbosch	
  Den	
  Haag

2 dames

A3

VALTO	
  5	
  -‐	
  ODO	
  6

7-‐03-‐15	
  
13:00

07-‐03-‐15	
  
13:30

07-‐03-‐15	
  
14:45

Vreeloo-‐hal

2 dames

VALTO 7

Om alles zonder problemen te laten verlopen is het belangrijk dat vooraf bekend is welke dames uit het team
in gaan vallen bij VALTO 5. Dit kan je melden door een mail te sturen naar wsz@ckv-VALTO.nl of een
berichtje te sturen naar 0621297535.

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

Datum
Zaterdag 27 december
Vrijdag 2 januari
Vrijdag 6 maart
13 maart t/m 16 maart
21 maart
24 april

Tijd
20.00 uur
20.00 uur
16.00 uur
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VALTO AGoGO
Nieuwjaarsreceptie
Bowlen voor de jeugd
Trainingsweekend
VALTO Summer Here We Come
Giga Kangoeroe Dag Koningsspelen
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Plaats
Villa VALTO
Villa VALTO
Ermelo

Nieuws van de AC
VALTO AGoGo

VALTO
Voor het derde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in samenwerking met Rob en
Laurens. Kom ook nu weer je muziekkennis testen in een spannende, uitdagende quiz. Het belooft weer een
bloedstollende, maar bovenal gezellige avond te worden.
Wanneer: Zaterdag 27 december 2014
Waar: Villa VALTO
Tijd: 20.00 aanwezig, 20:30 start quiz
Voor wie: VALTO-leden en hun vrienden en familie, ouders van VALTO-leden, overige VALTO-leden
(leeftijd minimaal 16 jaar)
Teams: Een team bestaat uit max. 4 personen
Geef je nu op! Stuur een mail naar activiteiten@ckv-valto.nl en vermeld daarin je teamnaam en de
teamleden.
Tot zaterdag 27 december.

________________ Einde AC nieuws ____________________
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.
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Team v/d week

13-12-2014
17-1-2015
31-1-2015
07-03-2014

VALTO 1
VALTO 1
VALTO 1
VALTO 1

Vriendenschaar 1
Tilburg 1
Swift 1
Fortis 1

Tijdstip

Team v/d
week

Speler Video
VALTO
1

15.50 uur
19.00 uur
15.50 uur
18.10 uur

D3+ D4
F3+ F4
F1+ F2
D5

Manon Lisa/ en of Vera
Niels Maaike en of Vera
Sharon Michael
Thijs

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk
Fiona Rijsdijk
Janine Stolk

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 wint in een spannende wedstrijd van KCR 1

Sponsor: Martin Stolze b.v.
In een volle sporthal stond de thuiswedstrijd tegen KCR op het programma. In voorgaande jaren heeft de
Lierse ploeg nog geen enkele keer weten te winnen van deze tegenstander, maar daar moest vandaag maar
eens verandering in komen, want met thuiswedstrijden is VALTO weliswaar ongeslagen. Ellen van der
Haagen kon helaas niet mee spelen, omdat zij afgelopen week een auto-ongeluk heeft gehad en hier nog
erg veel last van had, hierdoor speelde Manon van der Ende op haar plaats mee. Dit was een belangrijke
wedstrijd, als VALTO 1 zou winnen zou het aansluiting houden bij de koploper, zou VALTO 1 verliezen dan
zouden de onderste plaatsen toch in zicht komen. VALTO wilde scherp beginnen en zo gelijk laten zien dat
ste
we vol voor de winst zouden gaan. Helaas was het KCR die in de 1 minuut direct raak schot. Na 4 minuten
kwam het antwoord van VALTO door een korte kans van Lisanne Onck. Het was direct een fysieke
wedstrijd, maar de scheidsrechter, die overigens een prima wedstrijd floot, zat hier bovenop, waardoor het
allemaal goed verliep. Na de gelijkmaker, liep KCR uit naar 1-3. VALTO moest toch anders gaan verdedigen,
want anders zouden ze net zo veel doelpunten tegen krijgen als tegen Swift. In de aanval ging het goed en
Niels Koole en Rob de Ruiter maakten de 2-3 en 3-3. Er was binnen 7 minuten al 6 keer gescoord. Nu brak
er een fase van 10 minuten aan waar zowel KCR als VALTO niet wisten te scoren. Bij VALTO waren er
e
goede kansen, maar deze werden niet afgerond. In de 16 minuut pakte KCR nog één keer de voorsprong
en nu ging VALTO het initiatief nemen. Door doelpunten van Naomi Grootscholten, Niels Koole en Rob de
Ruiter stond VALTO 1 ineens met 6-4 voor. Deze voorsprong moest VALTO vast zien te houden, door zelf
doelpunten te blijven maken en geen slordige fouten in de verdedigen te maken. Vlak voor rust werd het
verschil 3 doelpunten door doelpunten van Frank de Rijcke en Manon van der Ende, alleen kon KCR vlak
voor rust nog iets terugdoen en gingen beide ploegen rusten bij een 8-6 stand in het voordeel van VALTO.
In de rust was coach Marco Swikker tevreden met het verdedigende aspect en de inzet die werd geleverd.
Wel werd er op gehamerd dat we met dezelfde inzet door moesten blijven korfballen, want VALTO 1 had
nog zeker niet gewonnen. Na de rust was het weer KCR dat gelijk het eerste doelpunt maakte, maar de
aanval daarna was het Frank de Rijcke die de stand weer naar 2 doelpunten verschil schoot. Nu kreeg
VALTO last van een dipje, want het zag KCR ineens binnen 4 minuten 4 keer scoren. Waar VALTO eerst
nog 2 doelpunten voor stond, keek VALTO nu tegen een achterstand aan. Nu moest VALTO wel bij blijven
om de wedstrijd weer naar de Lierse ploeg toe te trekken. Aanvoerder Rob de Ruiter nam hierin het initiatief
in het scoren en de teams van de week namen het initiatief in het aanmoedigen. Met twee belangrijke
treffers stond het weer gelijk. Hierna brak er een fase aan waarin zowel VALTO als KCR konden blijven
scoren. Wel was het VALTO die steeds de voorsprong hield door doelpunten van Thom Voskamp en de
inmiddels op dreef zijnde Rob de Ruiter. De laatste bracht bij een stand van 17-15, weer de stand naar 3
doelpunten voor, 18-15.
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De wedstrijd leek nu gespeeld, omdat VALTO een goede marge voorsprong had en daarbij was het nog 4
minuten te spelen. Maar bij korfbal kan het erg snel gaan, dit hebben we vorig jaar zelf meerdere keren
meegemaakt, dus de concentratie moest er wel blijven. Uiteindelijk was de stand 19-17, toen Rob de Ruiter
in de laatste minuut plaats mocht nemen achter de strafworpstip om de eindstand te bepalen op 20-17!
de
Door deze overwinning staat VALTO op een 3 plaats achter KCR en Swift en staat het gelijk met
Vriendenschaar. Dit is ook de tegenstander van aanstaande zaterdag, thuis om 15:50 in de Lier. Komt allen
weer kijken.
Doelpuntenmakers: Rob 9, Frank 4, Niels 2, Thom 2, Naomi 1, Lisanne 1 en Manon 1
Groeten VALTO 1

VALTO A1 – KCR A1
Wij mochten aantreden tegen KCR A1. Van tevoren wisten we dat dit een beslissende pot kon zijn om aan te
e
haken of af te haken bij de subtop in onze klasse. Beide teams stonden namelijk op een gedeelde 4 plaats.
e
Ruben hoogebrugge speelde de eerste helft in de basis op de plaats van Ruben Kester, die de 2 helft wel
meespeelde.
De eerste helft verliep zonder dat er vaak gejuicht kon worden aan beide kanten. Lange tijd stond het 3-3 en
de wedstrijd ging gelijk op. Vlak voor de rust vielen de scores nog wel aan de kant van VALTO dit zorgde
voor een ruststand van 6-3 in het voordeel van VALTO A1. Na de rust begon KCR scherper en begonnen ze
mee te scoren. Na spannende slotminuten werd de nipte voorsprong van VALTO A1 nog weggegeven en
stond er een eindstand van 11-11 op het scorebord.
Er werd in vergelijking met andere wedstrijden niet veel gescoord. Dit heeft ervoor gezorgd dat we niet de 2
punten thuis hebben gehouden. Volgende week mogen we in Papendrecht aantreden tegen
PKC/SWKGroep, de nummer 1 die nog geen enkel punt verspilt heeft in de competitie. We kunnen de steun
daarom erg goed gebruiken in deze uitwedstrijd. Voelt u zich daarom vrij om ons te helpen bij de poging om
de koploper te verslaan.
VALTO A1

VALTO A3 - TOP A4
We begonnen de wedstrijd met de opstellingen:
Aanval: Rosalie, Esmee als heren, Inge en Sascha
Verdediging: Derk, Wouter, Romy en Angelique.
De eerst paar minuten ging het niet zo goed, we kwamen met 0-3 achter. Maar toch kregen wij ook de
smaak te pakken en stonden we gelijk met 3-3. De tegenpartij was het daar niet mee eens en maakte de 34. De draad werd weer door ons opgepakt en de ruststand was 5-5. In de rust zei onze coach Ron als grapje
ik wil 20 doelpunten zien! Dus vol zelfvertrouwen en de mandarijn in onze buiken gingen we de wedstrijd
weer in. Jammer genoeg stonden we toch wel weer snel achter, 5-9 voor Top.
Gelukkig kregen we meer moed en scoorde we er 6, waardoor de stand 11-9 was!!
De laatste paar minuten waren heel erg spannend en wist Top toch nog te scoren.
Eindstand 11-10!! SUPER. Jammer dat ik 5 minuten voor tijd een bal op mijn wijsvinger kreeg (mede door
mijn wilde heer) waardoor mijn vinger is gebroken. Met gips als resultaat.
Esmee Maartense.

VALTO C1 - Fortuna C1
VALTO C1 moest afgelopen zaterdag uit spelen tegen Fortuna C1 uit Delft. VALTO had hier al een
oefenwedstrijd tegen gespeeld. Deze werd met grote cijfers verloren, maar hierdoor was VALTO er wel
enorm op gebrand om een beter resultaat neer te zetten dan toen.
VALTO begon met in de aanval Vera, Laura, Martijn en Luca en in de verdediging Sheila, Tessa, Bas en
Max. Om 14.00 gaf de scheidsrechter het startsignaal in de Fortunahal. Fortuna had lange aanvallen, maar
VALTO hield goed weerstand. Pas laat in de eerste helft viel het eerste doelpunt voor Fortuna door een
strafworp, 1-0. Het antwoord van VALTO liet niet lang op zich wachten: Vera scoorde met een schot, 1-1.
Fortuna scoorde in de eerste helft nog één keer en dat bracht de ruststand op 2-1 in het voordeel van
Fortuna.
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Na een praatje van Thom en Sharon gingen we er vol goede moed de tweede helft in.
VALTO scoorde uiteindelijk ondermeer door doelpunten van Martijn, Laura en Max, maar Fortuna was net
iets beter en scoorde er meer dan VALTO. Einduitslag 9-5 voor Fortuna. Maar VALTO C1 heeft zeker laten
zien dat ze veel beter zijn geworden en niet veel onderdoen voor Fortuna C1.
Max Hulsebosch (C1)

VALTO C2 – Dijkvogels C2
We begonnen met de bal en binnen enkele aanvallen stond het 1-0.
Pas na 2 doelpunten voor ons, scoorde dijkvogels 1 keer en kwam het aan op 3-1.
En weer scoorde VALTO en werd het 4-1, daarna 5-1, 6-1 en toen scoorde dijkvogels weer, en stond het 62. Toen scoorde VALTO weer en stond het 7-2.
Zo gingen we de rust in. Tijdens de rust kregen we complimenten en dingen die we beter konden doen te
horen van Laurens en Ruben. En zo gingen we de tweede helft in.
e
Raar was het dat we het in de 2 helft 10x zo slecht deden, lager bal tempo, minder kansen, minder fanatiek.
En uiteindelijk hebben we nog maar net gewonnen, 8-6.
Met vriendelijke groet, Nick

Weidevogels D1 – VALTO D1
Afgelopen zaterdag was het al de vierde wedstrijd op rij dat we met de D1 uit moesten spelen. Weidevogels
was dit keer de tegenstander, geen onbekende voor ons. VALTO begon niet zo sterk. Het was al snel 2-0 in
het voordeel van Weidevogels. Twee afstandsschoten van de achterlijn van de dames van Weidevogels.
VALTO had veel kansen nodig om te scoren en Weidevogels maakte makkelijker hun doelpunten. Via de 3-0
werd het 3-1 door een mooie doorloop van Julia vanuit de ruimte. Met 4-1 achterstand gingen we vervolgens
de rust in. Na een flinke peptalk van Mellanie startten we in de tweede helft een stuk scherper en fysiek
beter dan de eerste helft. Het werd al snel 4-2 en 4-3 door doelpunten van Koert en Romy. Het leek erop dat
wij voor het eerst de aansluiting gingen vinden, maar helaas floot de scheidsrechter voor een vrije bal aan de
kant van Weidevogels. Een cruciale beslissing die er voor zorgde dat het 5-3 werd. Rosanne werd gewisseld
voor Kim. Snel daarop volgde de 5-4 door een vrije bal van Romeo. Op dit moment hadden we het gelijk
kunnen maken, maar het was Weidevogels die scoorde. 6-4 was de stand. Kim maakte uiteindelijk het
laatste doelpunt, 6-5 voor ons. De punten gaan vanzelf een keer komen.
Groetjes van Romy en Mellanie

VALTO D2 – Dijkvogels D2
De teams waren zeker aan elkaar gewaagd. Maar VALTO was sterk deze zaterdag. In de eerste 12 minuten
stond het al gauw 2-0, en in het tweede gedeelte voor de rust werd er nog 3 keer gescoord.
De tegenpartij had ook een aantal kansen maar schoten toch mis. De tweede helft nog 2 punten gescoord,
uiteindelijk is de score 7-2 geworden. Niels nog bedankt voor het reserve zitten. Top gespeeld team D2.
Groetjes Daan en Sandra Boekestijn

VALTO D4
Op zaterdag middag 29-11-2014 heeft VALTO D4 thuis gespeeld tegen Odo D2 uit Maasland.
Het was een pittige wedstrijd voor ons, waarin Odo D2 beter speelde. Wij hebben wel kansen gehad om te
scoren, maar de bal wilde er gewoon niet in. Domme pech. Odo daarentegen, was veel aan de bal, maar
waren ook langer dan wij. Dan is het lastig verdedigen. Zij hebben 4 keer gescoord, wat uiteindelijk de
eindstand 0-4 werd. Helaas! Volgende keer beter.
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VALTO E2 - Veo E3 (29 november 2014)
Een wedstrijd thuis tegen Veo, Dat vinden de meiden maar zo zo.
Ze gingen er fanatiek tegenaan, maar kwamen na drie minuten door een strafworp achter te staan.
Dat was niet zo’n best begin, maar daarna gingen de ballen er achter elkaar in.
In de rust beloofde Thijs zure bommen, daardoor met 7-1 gewonnen.
Marith Mostert

Odo E2 – VALTO E5
Vandaag stond Marit op het schema om te rijden. Helaas is Marit al een tijdje geblesseerd. (Hopelijk gaat ze
in het nieuwe jaar weer spelen!) Maar goed, vandaag ging ze toch mee om te (rijden en te) kijken. Ook haar
zus ging mee. Dus met Marits vader en Yara’s moeder hadden we een flink publiek bij ons. En ook Mike zijn
moeder kwam later nog. Gewoon een tribune bank vol! Allemaal mee om ons te zien spelen. Maar hoe ging
dat spel dan?
Nou op zich ging het goed. We gingen goed fel van start. We hadden veel kansen. Maar toch was het Odo
die als eerst wist te scoren, zelfs een paar keer. Maar voor de rust had ook Iris twee keer gescoord. Met de
rust stond het 6-2. Tijd voor een praatje…
Het onderscheppen van de bal gaat jullie heel goed af. Maar de bal aan de andere kant krijgen, valt nog niet
mee. Er worden veel lange/diepe ballen gegooid, maar die komen vaak niet (bij de juiste persoon) aan. Na
de rust probeerde jullie sneller, maar kleinere stukjes te gooien en toen ging het al een heel stuk beter. Iris
wist weer 2 keer te scoren. Ook een hele mooie strafworp. Echt één uit het boekje. En ook Mike scoorde een
doelpunt. Ook Odo scoorde de tweede helft drie doelpunten. Dus als we het in per helft bekijken. Dan
hadden we de eerste helft verloren, tweede helft gelijk spel gespeeld. Dat betekende dat we met de
strafworpen…. Juist zouden winnen! En dat hebben dan ook gedaan, met 1-2.
Groetjes, Helma

VALTO E6
Wetend dat ze tegen de koploper van de pool moeten was de E6 een beetje gespannen. Met een nieuwe bal
van de Sint, gingen ze best vroeg naar Alphen aan de Rijn.
Na een zware avond werd het snel 0-1 voor VALTO, gescoord door Danique.
De tegenstander schakelde meteen bij en maakte 1-1 daarna 2-1 voor tempo, toen trok Christy de stand
gelijk en werd het 2-2. Ondanks dat ze het bleven proberen het werd 3-2 4-2 voor tempo.
We kregen moed toen Danique de 4-3 maakte en hing de gelijk maker in de lucht...
Maar toch wat ze ook probeerde de bal wilde er niet in en maakte tempo toch nog een vijfde punt en werd de
eindstand 5-3. E6 jullie hebben super gespeeld .
Mvg Lidia Lansbergen

VALTO F1 - DKC F1
Afgelopen zaterdag hadden we na de sinterklaaspakjesavond weer een gewone korfbal wedstrijd . Ditmaal
tegen DKC F1 . Tim ging voortvarend van start en scoorde direct 3 doelpunten , waarna Mieke ook 3
doelpunten maakte. Zo was de toon gezet , want ook Milan , Renske en Isa scoorden in het 2 e kwart. We
liepen al snel een aantal doelpunten uit. In de rust stond het al 13-3 voor ons. In het 3 e kwart hadden we
afgesproken om alle ballen bij de korf naar Anne te spelen, die nog niet had gescoord. Zo kregen we een
zeer goed samenspelend team te zien en zag je dat iedereen graag wilde dat Anne ging scoren. Dat
gebeurde in het 4 e kwart vlak voor tijd. Iedereen was helemaal blij dat we allemaal hadden gescoord en wat
belangrijk was , dat Nikki en papa ook blij waren dat we zo goed gespeeld hadden.
A.s. zaterdagmorgen moeten we thuis de topper spelen tegen KWS om 11:15.
Groetjes van Mieke Stolze
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VALTO F2 – KVS F2
Het was me daar een spannende wedstrijd eerste helft achter met 1/4 en daarna weer gelijk spel!
Wat hebben we goed gespeeld maar helaas met 6/9 verloren.
Toch super gespeeld leuke wedstrijd om naar te kijken volgende keer gaan we nog eens proberen tegen
KVS f2.
Groet Tim en pap van lier

VALTO F3 – Des F1 (29 november 2014)
Vol goede moed gingen de kinderen de wedstrijd beginnen, na een paar minuten stonden we 0-1 achter,
snel werd de tegenscore gemaakt door Sven 1-1 daarna gelijk de volgende erin 2-1 door Luna. Dat gaat
lekker, na de eerste 10 minuten pauze even een peptalk van Nancy de coach en daar gingen ze weer. Er
werd goed overgegooid en heel goed verdedigd. Ze gingen de rust in met een mooie stand van 2-4.
Na een bidon met water en wat rust ging de wedstrijd weer van start. Het werd al snel 3-4 en daarna 4-4, het
werd weer spannend, Fieke was heel goed aan het verdedigen, en Jette scoorde een mooie 4-5. Na de 10
min rust maakte Kees de 6-4 en Luna maakte het af met 7-4. Met zijn allen hebben weer mogen genieten
van een fanatieke wedstrijd en een mooie eindstand.

VALTO F3 - Phoenix
Afgelopen zaterdag na een gezellige sinterklaasavond hoefden de jongens en meiden van VALTO F3 pas
om 12.15 uur aan te treden tegen het altijd lastige Phoenix.
We begonnen echter zeer voortvarend en stonden al snel met 3-1 voor.
De eerste helft bleef VALTO aan de lopende band scoren. Met rust stonden we zelfs met 11-4 voor door
meerdere doelpunten van Kees (5x) Sven (4x) en ook Jette (1x) en Fieke (1x) wisten te scoren. De
tegenstanders werden wanhopig en begonnen te klagen bij de scheidsrechter om ons van de wijs te
brengen en de scheids Nikki te beinvloeden.
De tweede helft gingen we echter gewoon door met scoren en wisten Luna (2x) Jette (1x) en Kees (3x) de
score verder op te voeren tot 17! Echter door al dat scoren werden we ook wat vermoeider. Bovendien
speelden zij steeds met een speler extra, waardoor Phoenix uiteindelijk nog terug kon komen tot 17-14.
VALTO bleef echter doorgaan tot het einde en pakte de volle overwinning!
Het was een prachtige wedstrijd met heel veel doelpunten en voor het publiek volop genieten!
Tot volgende week allemaal.
Fieke en Wouter Koornneef
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Zaterdag 20 december 2014
12363
16063
16130
14275
7239
7320
18291
17636
6221
19541
7979
20147
5529
8146
8433
8869
8405
9332
10640
11085
11079
11076

20:00
16:30
21:20
14:25
17:35
15:35
14:15
15:05
16:00
13:00
13:25
16:00
15:00
12:15
14:00
11:00
11:15
10:00
12:10
11:15
13:05
13:05

Fortis 1
Nieuwerkerk 3
DES (D) 3
VALTO 4
ODO 6
VALTO 6
TOP (A) A1
DKC A1
Dubbel Zes A1
Trekvogels B1
VALTO B2
VALTO C1
VALTO C2
VALTO C3
VALTO D3
ONDO (G) D3
VALTO D5
De Meervogels E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
KCC/Delta Logistiek 6
VALTO 5
Velocitas 7
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A3
VALTO B1
Fortuna B2
KVS/Maritiem C1
ALO C1
Futura C1
DKC D1
VALTO D4
KZ Danaïden D4
VALTO E1
Weidevogels E1
Sporting Trigon E2
Avanti (P) E7
Dijkvogels E2

Veld 1
Nieuwerkerk
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
TOP (A)
Veld 1
Veld 1
Nieuwerkerk
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Hal 2
Hal 1
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 1 4-talveld
Hal 1 4-talveld
Hal 1
Hal 1

Baskensburg
Kleine Vink Hal
De Hoornbloem
Vreeloo-hal
De Hofstede
Vreeloo-hal
De Blikken
Wippolder
Gaslaan
Kleine Vink Hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Hoekstee
Vreeloo-hal
De Veur
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal

11075

13:05

VALTO E6

Madjoe E5

Hal 1 4-talveld

Vreeloo-hal

Kirsten

9563

11:15

VALTO F1

VEO F1

Hal 1

Vreeloo-hal

Marja

9924
9925
10372

11:15
12:10
12:10

VALTO F2
VALTO F3
VALTO F4

ALO F1
Futura F1
HKV/Ons Eibernest F2

Hal 1
Hal 1
Hal 1

Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal

Romy S
Hellen
Esmee M

Zaalwacht Hal 1
11.00-12.15 Ouder F2
12.15-13.00 Ouder E2
13.00-14.00 Ouder E5
14.00-15.00 Ouder D3
15.00-16.00 Ouder C2
16.00-17.00 Ouder C1
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Zaalwacht Hal 2
11.00-12.15 Ouder E3
12.15-13.20 Ouder D3
13.20-14.20 Ouder B2
14.20-16.45 Frank P/res V6

15

Thijs

Steven
Marije
Daniel V
Thomas
Laurens V
Ellen H
Ria

