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De tijd van het jaar
Het is weer de tijd van het jaar, dat de veldschoen wordt ingeruild voor de zaalschoen. Dat de wind en regen
geen parten meer spelen en plaatsmaken voor het plafond als natuurlijke tegenstander. Vorig jaar had ik nog
kunnen zeggen dat ook de afmetingen van het veld kleiner waren, maar dat is inmiddels verleden tijd.
Wat ik vorig jaar nog niet had kunnen zeggen, is dat we de schotklokken weer uit de kast mogen halen. Dat
die kast afgelopen week ergens in een Gronings dorp stond, mocht de pret niet drukken en het spelplezier
niet bederven. Hierdoor heeft onze B1 namelijk kennis kunnen maken met de magische 25 seconden. In die
tijd moet er een doelpoging zijn geweest en de bal ook nog eens de korf geraakt hebben. Dat valt nog niet
altijd mee, hoewel het de jongens en meiden goed af ging. De jury, gelukkig uit ons eigen dorp, mocht er ook
meteen mee oefenen. Een mooie, nieuwe stap voor ons als vereniging! Onze eigen schotklokken komen
deze week binnen, een kwestie van tijd dus. Of we dit fenomeen bij meerdere teams binnen Valto gaan
zien? De tijd zal het leren.
Over tijd gesproken, afgelopen weekend kregen we er een uurtje bij. Dat uur is hard nodig en hebben we
goed benut. Met 'we' bedoel ik alle helden uit het hele land die zich hebben ingezet voor Spieren voor
Spieren. Ook een groot aantal leden van Valto hebben meegedaan aan de Wintertijd Challenge die Nikki en
Lotte, samen met Optisport Vreeloo hebben georganiseerd. Het was heel gaaf om hieraan mee te doen en ik
wil iedereen die zich deze nacht heeft ingezet bedanken voor geslaagd evenement. We hebben ruim 1500
euro opgehaald voor het goede doel en hun strijd tegen spierziekte bij kinderen. Mede hierdoor krijgen zij
meer mogelijkheden en dus tijd voor onderzoek, hulpmiddelen en kindercentra.
Ik daag dan ook iedereen uit om in de toekomst deze tijd van het jaar niet alleen de zaalschoenen en
schotklokken uit de kast te halen, maar ook de zwembroek. Want waterkorfbal is niet alleen heel erg leuk om
te doen, je weet de dag daarna ook precies waar je spieren zitten en je weet ook dat je anderen hebt
geholpen aan een beter leven met hun spieren!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Oefenprogramma komende week
Datum	
  

Dag	
  

Tijd	
  

Thuis	
  

Gasten	
  

Lokatie	
  

26-‐10	
   Maandag	
  

20:45	
  

Valto	
  1	
  

Excelsior	
  1	
  (HKD)	
  

Vreeloo/1	
  

26-‐10	
   Maandag	
  

19:15	
  

Valto	
  A1	
  

Achilles	
  A1	
  (HKD)	
  

Vreeloo/1	
  

27-‐10	
   Dinsdag	
  

21:35	
  

Valto	
  1	
  

??	
  (alleen	
  bij	
  winst	
  HKD))	
  

De	
  Veur	
  /	
  Z'meer	
  

29-‐10	
   Donderdag	
  

20:45	
  

Valto	
  1	
  

??	
  (alleen	
  bij	
  winst	
  HKD)	
  

De	
  Veur	
  /	
  Z'meer	
  

30-‐10	
   Vrijdag	
  

21:00	
   Valto	
  A1	
  

??	
  (alleen	
  bij	
  winst	
  HKD)	
  

HKV/OE	
  

31-‐10	
   zaterdag	
  

10:00	
   Kangoeroes	
  

-‐	
  

Vreeloo/1	
  

31-‐10	
   zaterdag	
  

16:40	
   Valto	
  1	
  

??	
  (alleen	
  bij	
  winst	
  HKD)	
  

HKV/OE	
  

Opstelling 31 oktober 2015 - All Day Valto!
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg
Dames:Naomi, Manon, w.a., w.a.
Heren: Frank, Niels, Rob, Bart
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne
Heren: Niels, Laurens, Pieter, Ruben, Kees, Thom
VALTO 3 Aanwezig: in onderling overleg
Dames: Denise, Aileen, Joyce, Manon, Esmee B
Heren: Jeroen, Dennis, Steven, Michiel, Ron
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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

VALTO 4 Aanwezig: 17.00 uur
Dames: Anne-Roos, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, w.a.
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M
VALTO 5 Aanwezig: 18.20 uur
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna
Heren: Marco, Martin, Hans, w.a., w.a.
VALTO 6 Aanwezig: 18.45 uur
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne, Mandy B
Heren: Jesper, Bart V, Wouter, Daniel V, Vincent?
VALTO 7 Aanwezig: 21.00 uur
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Nathalie, w.a.
Heren: Jelle, Rinze, Fril, Ruud, w.a.
VALTO 8 Aanwezig: 20.20 uur
Dames: Helma, Marleen S, Fiona, w.a.
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Arie,
Vanaf het zaalseizoen ben ik weer de verantwoordelijke die gaat over de zalen, het spelen en compleet
maken van senioren teams en wedstrijd formulieren. De rol van wedstrijdsecretaris wordt afgewisseld tussen
Thom Voskamp en mijzelf, Thom draagt de verantwoording over het veld, waar ik de zaalperiode op mij
neem. Mochten er dus de komende maanden vragen zijn over trainingen, training accommodaties of
wedstrijden, trek dan gerust bij mij aan de bal!
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 14 oktober en 17 oktober
VALTO 6 en Valto 7 waren de enige teams die deze week in actie kwam. Het zesde deed dit zelfs twee keer.
Woensdagavond werd de inhaalwedstrijd tegen ODO 6 gespeeld. Deze wedstrijd ging gelijk op, maar het 6e
trok toch aan het kortste eind: 8-9. Afgelopen zaterdag speelde het 6e uit in Leiderdorp tegen Velocitas. Al
zeer snel een kans om de doordeweekse nederlaag goed te maken dus. Deze kans werd met beide handen
aangegrepen. Het zesde wist Velocitas goed onder druk te houden en won deze pot met 7-10.
Het andere senioren team dat afgelopen zaterdag in actie kwam was Valto 7. Een wederom gehavend
zevende kon de lastige thuiswedstrijd tegen DES niet in winst omzetten. Op het hoofdveld van ons mooie
sportpark verloor het zevende met 7-11.
De eerste helft van het veldseizoen zit er nu officieel op. In de zaalperiode kunnen afmeldingen naar Bart
Versteegen (0621297535), hij is tijdens de zaalperiode de wedstrijdsecretaris. Ben je verhinderd, laat dit dan
zo spoedig mogelijk weten door middel van een mail naar wsz@ckv-valto.nl.
Veel plezier en succes in de zaal!

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
31 oktober 2015
ALL DAY VALTO DAG
20 november 2015
Filmavond D en E jeugd, 19.00 uur VILLA
21 november 2015
Schuurfeest
27 december 2015
VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA
1 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
4 maart 2016
Bowlen met de jeugd
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
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TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 een team van de week
aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E
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.De supporters mogen de eindstand
proberen te raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de 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 gaat de loten voor de taart verkopen.
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 en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.

Datum

Wedstrijd

TEAM vd Week

Speler 1e

Filmen

Tijdstip

31-10
14-11
21-11
12-12
09-01
16-01
20-02
05-03

Valto 1 –Die Haghe
Valto1-Merwede 1
Valto1-Futura 1
Valto1-Excelsior 1
Valto1-DES 1
Valto1 –RWA 1
Valto1-Achilles 1
Valto1-Roda 1

D2
D4
D3
E6/E7/E8
E3/E4/E5
E1/E2
D5
D1

Niels
Manon
Rob
Judith
Ellen
Frank
Naomi
Bart

B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

19.40
18.00
18.15
16.20
16.15
16.15
17.00
16.15

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

Even voorstellen! Team van de week Valto D2
• Wie spelen er allemaal in dit team?
De D2 bestaat uit 5 dames en 4 heren:
Elise
Daan
Marith
David
Jolijn
Thomas
Laura
Niels
Sanne
• Wie zijn de trainers/coaches?
De trainers van de D2 zijn: Petra Dijkstra, Esmee binnedijk, Alex Kok en Thomas Ris die ook coach is.
• Wat kan dit team erg goed?
De D2 kan hard werken met en voor elkaar, en het hierdoor lastig maken voor de tegenstander. Dit was
zeker te zien in de laatste wedstrijden van het veld
• Wat vindt het team nog moeilijk?
Waar de D2 het moeilijk mee heeft is het creeeren en afmaken van kansen
De Bijblijver, 26 oktober 2015

4

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

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

• Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat er in een van de eerste wedstrijden van odo met 7-1 verlorren en de laatste wedstrijd wat ook hun
kampioensschapwedstrijd was we het de hele wedstrijd spannend hebben gehouden!
• Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
• Tegen wie speelt de D2 zaterdag?
Maassluis D2
• Wat zou de D2 willen leren van Niels Koole als hij langs komt op jullie training?

Nieuws van de Technische Commissie
De zaal is begonnen. Toch echt weer een ander spelletje. Mooi om te zien! Kom lekker veel wedstrijden
kijken tijdens de All-Day-Valto !

All-Day-Valto
Zaterdag 31 oktober is het zover. Alle Valto teams spelen een wedstrijd in onze sporthal. Zie het
oefenprogramma op de site (www.ckv-valto.nl/wedstrijden) en in deze bijblijver. Proef de gezelligheid bij
Valto in de Vreeloo. Vanaf 9.00 uur in de ochtend kan je al terecht.

Haagse Korfbal Dagen
Het grootste zaaltoernooi voor regio Den Haag is weer gestart. Valto A1 en Valto 1 doen mee en hebben
zaterdag hun eerste wedstrijd gewonnen.
Valto A1 won met 6-9 van Veo en speelt maandag (26-10) in onze eigen Vreeloohal om 19:15 tegen
Achilles. Bij winst schiet A1 door naar de finale a.s. vrijdag om 21 uur in de HKV/OE hal in Den Haag.
Valto 1 won ook, met 10-9 van Weidevogels. Valto 1 speelt maandag tegen Excelsior om 20:45 in de
Vreeloo. Bij winst volgen nog wedstrijden op dinsdag, donderdag en eventueel zaterdag. Maar dan moet ons
vlaggenschip wel blijven winnen! Kom en moedig onze teams aan!

Zuid-Holland Cup
En dan is er nog een interessant toernooi. Dat is de Zuid-Holland Cup. Hier doen alleen standaardteams en
D1 teams aan mee. Ook Valto 1 en Valto D1 doen mee. De eerste ronde van dit toernooi wordt gespeeld op
donderdagavond 12 november in de Vreeloohal. Valto 1 (20.15 uur) en Valto D1 (19:00 uur) spelen dan
tegen Vriendenschaar. Ook hier verwachten we heel veel publiek!

Zaalindeling
De volgende spelers starten met ingang van dit zaalseizoen in een ander team: Mandy Boeters gaat spelen
in Valto 6, net als Lysanne van Venetiën. Esmee Binnendijk gaat spelen in Valto 3 en Femke Stolze gaat de
B1 versterken. Allemaal succes dames in jullie nieuwe team.

Zaalprogramma
De bond laat ons dit jaar extra lang wachten met het verschijnen van het wedstrijdschema. We verwachten
dit komende week. Check af en toe de Valto site of je al iets ziet verschijnen! We weten wel dat er
waarschijnlijk een beperkt programma is op 20 februari (voor onder meer Valto 1,2,3,B1) terwijl we dit als vrij
weekend geadviseerd hebben. De TC is bezig met het onderzoeken naar alternatieven hiervoor. Wordt
vervolgd.

Kampioenenparade
Natuurlijk gaan we alle veldkampioenen huldigen en wel op de All-Day-Valto op 31 oktober, voor de
wedstrijd van Valto 1.

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij Valto is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend kan
worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem contact op
met ondergetekende indien je interesse hebt.

Cursusavond voor bedienen schotklok
Gefeliciteerd deelnemers aan de cursus Jury lid. Jullie hebben het certificaat verdiend, dat zal vast stel
komen. Inmiddels hebben de meeste mensen ook al eens geoefend met de schotklok. Kom jij ook eens
kijken bij Valto B1 om te zien hoe zo’n wedstrijd met schotklok werkt?
De Bijblijver, 26 oktober 2015
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Video-crew
Dag

Video’ers
Voor de zaal wordt weer een schemaatje gemaakt.
Overige teams op afspraak en zelf camera bediening regelen.

Top trainers Valto 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Als elke seconde telt….
Voor menigeen een bekende opmerking die hoort bij noodsituaties. Een oproep om zo snel mogelijk hulp te
vragen. Korte, handige telefoonnummers worden onder de aandacht gebracht, met vooral de bedoeling om
die te onthouden en te gebruiken als dat nodig is.
Maar hebben we met elkaar wel het idee hoe lang een seconde duurt. Tel maar eens tot tien en kijk dan
hoeveel seconden je daarvoor nodig had. Hou maar eens 15 seconden je adem in en kijk op je horloge
hoeveel je er naast zat. Er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen. Je zult heel vaak merken dat je
gevoel van tijd maar zelden klopt.
Daarom maak ik me vooraf ernstig zorgen over de dames en heren van VALTO B1. Weten die wel hoe lang
een seconde duurt? Dat dit helemaal niets te maken heeft met het inroepen van hulp, maar dat dit vanaf het
moment dat de wedstrijd begint een zeer belangrijk onderdeel zal worden van het verloop van de wedstrijd .
Zijn die spelers getraind op tellen tot dertig? Weten ze dat ze telkens weer opnieuw bij 1 moeten beginnen
zodra een medespeler in het bezit is gekomen van de bal? Hebben ze vanaf dat moment alleen de blik
gericht op de aanval, op de korf van de tegenstander? Zijn ze op de hoogte dat er voortaan een arbitraal
kwartet verantwoordelijk zal zijn voor een goed verloop van de wedstrijd? Hebben ze al kennis gemaakt met
de speciaal ingevlogen wedstrijdklok? Is er al getraind op het gelijktijdig indrukken van de klok met het
fluitsignaal van de scheidsrechter? Is er geoefend op het goed horen van de bal die niet de mand doorboort
maar wel de mand beroert? Krijgen we straks mogelijk te maken met echte thuisklokkers of is daar iets tegen
te doen? Moet de gastheer van VALTO straks ook heel vriendelijk gaan doen tegen de voorzitter van de
tijdwaarnemers? Mogen alleen goed uitgeruste personen plaatsnemen op de stoel van de klokkendrukker?
Worden die personen in de pauze ook voorzien van een consumptie? Is dat allemaal wel meegenomen in de
begroting van VALTO? Zijn de oefenmeesters van B1 wel bijgeschoold?
Maar….. zal nu ook de tactiek van VALTO B1 aangepast worden? Komt er stiekem een geheimzinnige
secondeteller langs de kant lopen die telkens op een toeter gaat blazen of op een trommel slaat of op zijn
vingers fluit als de 30 seconden bijna voorbij zijn? Om het niet te ingewikkeld te maken kan er in dat geval
vooraf het beste met de tegenstander overlegd worden welke geluiden de thuisploeg gaat gebruiken. Je kunt
daar natuurlijk ook om tossen.
Alle gekheid op een stokje….het is natuurlijk grote klasse dat B1 op het hoogste niveau mag meedoen en ik
hoop van harte dat de zaalcompetitie iets gelukkiger zal gaan verlopen dan de veldcompetitie tot nu toe
gebracht heeft. Ik denk dat het zal lukken. Want als elke seconde telt komen bij de meeste mensen
ongekende krachten naar boven.
To Val
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Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Wedstrijdverslagen
Lange korfbaldag eindigt in het water
Nu het veldseizoen echt voor iedereen is afgelopen stond er een lange korfbaldag
in de Vreeloohal op het programma. In de vele oefenwedstrijden werd voor de
teams gestreden om de eer, want punten worden er pas weer vanaf 7 november
vergeven. Bij de selectie was de tegenstander voor alle drie de ploegen WION uit
Rotterdam. Ook een eerste klasse ploeg die op het veld bovenin meedraait, dus
een goede sparringspartner voor het vlaggenschip. De wedstrijd van Valto 3 heb ik
helaas moeten skippen. De nieuwe huisreporter is namelijk toevallig ook de
rechterhand van één van de koks die de maaltijd voor de selectie verzorgde en dat
duurde iets langer dan geplant. Van Bart hoorde ik dat het een prima wedstrijd was
tegen een combi van WION 2 en 3, maar dat de winst aan de gasten gelaten moest
worden.
Binnen Valto 1 en 2 wordt in deze wedstrijden weer volop geëxperimenteerd met speler combinaties. Met
drie dames uit het vlaggenschip op de tribune, Naomi heeft plaats genomen naast Judith en Ellen, wordt er
tijdelijk met de dames geschoven en is het zoeken naar de juiste combi’s. Daarnaast moesten er ook wat
krachten gespaard worden voor de avondwedstrijd in de Haagsekorfbaldagen tegen Weidevogels. Ik hoorde
in de wandelgangen dat de spelersgroep dit jaar ook daar voor het hoogst haalbare wil gaan.
Valto 2 startte dus in een wat gewijzigde opstelling ten opzichte van het veld. De breedte van de Valto
selectie is direct weer zichtbaar. WION wist nog wel als eerste de korf te vinden, maar dit zou ook de enige
keer zijn dat zij een voorsprong hadden. Denise en Bart zorgden voor een voorsprong die nog één keer
gelijk getrokken werd. Hierna trok Valto 2 de wedstrijd naar zich toe en liep van 5-3 halverwege de 1e helft
uit naar een 8-3 ruststand.
De 2e helft startte Valto met twee verse heren en liep in tien minuten uit naar 12-3, zodat de wedstrijd
eigenlijk al gespeeld was. Nikki zette halverwege de 2e helft voor het eerst de grootste voorsprong op het
scorebord, toen zij met haar twee schoten de stand op 14-4 zette. Deze voorsprong zou blijven staan tot met
om en om scoren een 17-7 tussenstand was bereikt. Er moesten toen nog ca. 5 minuten gespeeld worden,
waarin bleek dat Valto al zijn kruit had verschoten en de gasten de eindstand op het bord schoten. Bij het
laatste fluitsignaal stond er 17-9 op het bord.
Toen was het de beurt aan Valto 1 om dit een mooi vervolg te geven. Zoals gezegd moesten er wat mensen,
vooral dames, gespaard worden voor de wedstrijd tegen Weidevogels. Marco had daar wel een oplossing
voor en zette gewoon de dames uit Valto 3 bij de heren van 1 in het kader van “voor een goed experiment
moet alles wijken”. Bij de heren waren ook de traditionele koppels uit elkaar gehaald. Thom startte naast Rob
en Niels stond nu eens naast Frank om eens te kijken of dit ook werkt. Ook in deze wedstrijd waren het de
gasten die de score openden, maar ook Valto 1 wist dit te pareren en direct een voorsprong te nemen. De
dames stonden prima hun “mannetje” en wisten de mannen prima te bedienen bij hun akties. WION 1 gaf
zich echter niet zo makkelijk gewonnen als hun tweede, maar toch wist Valto halverwege de 1e helft een 7-3
voorsprong te pakken. Door een iets mindere fase van de thuisploeg wisten de gasten het gaatje bijna te
dichten, maar toen het verschil twee geworden was ging de doelpunten machine van Valto ook weer
draaien. Met om en om scoren werd zo de 13-11 ruststand bereikt.
Voor de 2e helft werden de dames van Valto 3 bedankt voor hun bewezen diensten en betraden Lisanne,
Lotte, Laura en Manon het veld aan dames kant. Aan heren kant bleef het beperkt tot de wisseling van Bart
voor Niels. WION 1 bleek niet van plan om niet ook een oorwassing in ontvangst te nemen en startte scherp
aan het tweede deel. Hoewel de openingsbal finaal de mist in ging wisten ze even later toch de aansluiting
te maken uit een vrije bal. Alle Rotterdamse hoop werd echter in de kiem gesmoord door Thom en Bart, die
de voorsprong weer terug op drie zette. Zo zou het de hele tweede helft blijven, want wat Valto ook
probeerden de Rotterdammers bleven in het spoor. Steeds was er wel een voorsprong van drie, maar bij 1615 was er na tien minuten toch weer hoop bij de gasten. Ook deze keer werd dit de kop ingedrukt en liep
Valto weer uit naar 18-15. Halverwege de tweede helft werden er ook nog wat heren naar de kant gehaald in
het kader van sparen voor vanavond en mochten Laurens en Kees de wedstrijd uit spelen. Het publiek werd
getrakteerd op leuke combinaties en mooie doelpunten. Valto wist de voorsprong te behouden en de
wedstrijd uit te spelen naar een mooie 24-21 overwinning.
In de Villa stond na deze wedstrijden een heerlijke pasta maaltijd op de hele selectie te wachten, bereidt
door een paar welwillende moeders en ondergetekende. De A1 moest dit helaas wel een beetje gehaast
naar binnen werken, omdat zij al weer om 19:15 uur in de HKV hal moesten aantreden tegen VEO A1. De
rest van de selectie heeft op hun gemak de maaltijd kunnen nuttigen en zich voorbereiden op de wedstrijd
die nog komen moest. Toch wel op tijd vertrokken naar Den Haag om de junioren aan te moedigen in strijd
om de overwinning, die niet zonder slag of stoot tot stand kwam. Er moest een 0-2 achterstand worden
De Bijblijver, 26 oktober 2015

7

weggepoetst en bij rust stond er pas 3-3 op het bord. Ook de tweede helft zou ook niet doelpuntrijk worden,
maar uiteindelijk trok Valto A1 toch aan het langste eind en won met 9-6.
Na een lange pauze was het tijd voor Valto 1 om het veld te betreden voor de wedstrijd tegen 2e klasser
Weidevogels. Of het door de wedstrijd van in het middagprogramma kwam weten we niet, maar bij de Lierse
ploeg ontbrak in het eerste deel van de wedstrijd de scherpte die er ’s middags toch wel was. Er werden
onnodig duels verloren en de gretigheid ontbrak ook wel een beetje. Weidevogels was daarentegen zeer
gedreven en nam vanaf het begin het initiatief. Zij wisten vanaf het begin een kleine voorsprong te nemen,
maar Valto wist steeds aan te haken. De rust werd bereikt met en schamele 3-5 achterstand, wat Marco
deed beslissen om toch te wisselen. Het was tenslotte wel de bedoeling dat er gewonnen werd vanavond
om het feestje van de dag compleet te maken. Met Bart in de paalzone werd er meer rebound gepakt en
konden er langere aanvallen gespeeld worden. Langzaam maar zeker werd de druk op de Bleiswijkse ploeg
opgevoerd, maar toch zou het tot de 17e minuut duren voordat Valto langszij kwam bij 9-9. Met nog minder
dan twee minuten op de klok was het Thom die het Lierse publiek op de banken kreeg met de 10e Lierse
treffer, wat uiteindelijk het laatste doelpunt in deze wedstrijd bleek te zijn. Een zure nederlaag voor
Weidevogels, wat nu klaar is in de Haagse korfbaldagen, maar lekker voor Valto wat nu met Excelsior gaat
uitmaken wie er verder mag naar de volgende ronde.
De lange korfbaldag voor Valto was echter nog niet ten einde, want de Winter time challenge werd ook
vannacht nog gespeeld. Het door Lotte en Nikki georganiseerde spektakel in het Lierse zwembad voor
Spieren voor Spieren heb ik zelf niet meegemaakt, maar het ziet er op de foto’s en filmpjes erg gezellig uit.
Het mooie bedrag van € 1513,45 wat dit uiteindelijk opleverde is weer een leuke bijdrage voor deze stichting.
Voor veel mensen kwam hiermee dan ook een einde aan de lange korfbaldag bij Valto. Er wachten nog de
nodige drukke dagen in de komende periode met maandagavond al weer een wedstrijd voor Valto 1 tegen
Excelsior 1 in de eigen Vreeloo hal in het kader van de Haagse korfbaldagen. Ook dit wordt vast weer een
leuke pot om naar te komen kijken, dus tot maandagavond allemaal.
Arno van Leeuwen.
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