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ALV, een belangrijk aandeel in VALTO
Deze week vooral een stukje samenvatting van de Algemene Ledenvergadering die begin oktober is
gehouden, die hadden jullie nog van ons tegoed. Maar niet voordat ik één zin All Day Valto 2015 probeer te
beschrijven. Het was een dag van vroeg tot laat, met heel veel oranje in veld en ook heel veel publiek langs
het veld, met grote uitslagen en spannende duels, met twee schotklokwedstrijden en een bijna-winst voor de
B1, met scheidsrechters en grensrechters, met een kampioenenparade en daarin 7 kampioenenteams, met
een ik-schiet-hem-er-vanaf-de-middellijn-wel-even-in-shirt voor Wouter en een ik-vul-gewoon-een-eindstandin-taart voor GJ, kortom: wederom een geslaagde aftrap van het zaalseizoen!
Dan de ALV met, inclusief het bestuur, zo'n 30 aanwezigen. Geen lege zaal, maar ik hoop volgende keer
toch echt op wat meer aanwezigen. Hoe we dat gaan doen, daar denken we nog even over na. Deze editie
stond in het teken van sportief en financieel terug- en vooruitkijken. De prestaties van het afgelopen seizoen
waren over de gehele linie goed te noemen.
Sportief gezien hebben we vorig jaar 15 kampioenschappen behaald en spelen we dit seizoen op een hoog
niveau binnen onze regio. Alle eerste teams spelen 1e klasse, overgangsklasse (A1) of hoofdklasse (B1 en
D1). Als je je daarbij bedenkt dat Rick inmiddels op niveau 1 als scheidsrechter actief is, we er zometeen
drie KT3 trainers er bij hebben, het tweede in de reserve 1e klasse uitkomt, we 5 teams hebben die
wedstrijdsport spelen en er totaal 31 teams zijn, is dit een bijzonder jaar voor Valto te noemen. Iets om trots
op te zijn!
Iets anders waar we trots op kunnen zijn is de financiële prestatie van het vorige seizoen. Met een zegen
van de kascommissie hebben we het boekjaar met een positief resultaat afgesloten, niet ver van de
begroting die we een jaar eerder hebben opgesteld. Met de uitdagingen die voor ons liggen het goed om te
zien dat we een stabiel financieel beleid hebben en daarop kunnen bouwen. Er zijn namelijk een hoop
plannen, waarmee we Valto de komende jaren nog beter en leuker mee gaan maken.
Tenslotte is de najaarsvergadering het moment voor het ere-kleinood. Dit jaar uitgereikt aan Teun Voskamp
voor zijn jarenlange liefde en inzet voor Valto, in en om het veld. We hopen dat hij nog lang niet stopt, maar
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vonden het een mooi moment om hem hiermee te waarderen. Daarnaast werd bestuurslid Marketing en PR
Rosanne voor een nieuwe termijn herkozen, iets waar we als bestuur en club erg blij mee zijn.
Na de rondvraag hebben de aanwezigen nog even nagepraat onder het genot van een drankje van het
bestuur en werd de avond afgesloten. Wil jij ook bij deze belangrijke momenten zijn? Wil je meebeslissen
over de vereniging waar ook jij deel van uitmaakt? Of wil je weten wat voor goede vragen er in de rondvraag
gesteld worden? Of gewoon een drankje op rekening van het bestuur doen? Kom dan in april 2016 naar de
volgende editie. Je bent van harte welkom!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma komende week

Opstelling 7 november 2015
VALTO 1 Vertrek: in onderling overleg Dames:Naomi, Manon, w.a., w.a. Heren: Frank, Niels, Rob, Bart
VALTO 2 Vertrek: in onderling overleg Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne Heren: Niels, Laurens,
Pieter, Ruben, Kees, Thom
VALTO 3 Vertrek: in onderling overleg Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Esmee B Heren:
Jeroen, Dennis, Steven, Michiel, Ron
VALTO 4 Aanwezig: 14.30 uur Dames: Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H Heren: Luuk,
Roland, Thomas, Ruben L, Bart V
VALTO 5 Aanwezig: 11.45 uur Dames: Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther Heren: Marco, Martin,
Hans, Mark, w.a.
VALTO 6 Aanwezig: 10.15 uur Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne V, Mandy B Heren: Laurens E, Jesper,
Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent
VALTO 7 Aanwezig: 12.45 uur Dames: Petra J, Gerda, Marije D., Nathalie, Mandy B Heren: Jelle, Rinze,
Fril, Ruud, Wouter W,
VALTO 8 Vertrek: 12.45 uur Dames: Helma, Marleen S, Rosanne, Fiona, w.a. Heren: Michiel B, Bart M,
Peter, Martin B, Sjors
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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

Zaalwacht 07-11-2015
Hal 1:
10:00-11:15 Ouder Finne Elenbaas
11:15-12:20 Ouder Tim van Lier
12:20-13:20 Ouder Lisa van Oudheusden
13:20-14:30 Nick Voskamp
14:30-15:40 Gerda v.d. Wel
15:40-16:50 Reserve Valto 8
Hal 2:
11:00-12:15 Ouder Julia van Geest
12:15-13:!5 Ouder Dione van Weele
13:15-14:15 Ouder D5
14:15-15:15 Ouder Fleur van Duin
15:15-16:15 Ouder B3
16:15-17:25 Reserve Valto 6
17:25-18:30 Reserve Valto 7

Uitslagen All day Valto (31-10)
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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

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

Geboortekaartje

Jeroen & Rosanne: van harte gefeliciteerd met jullie Tygo. We hopen dat we hem gauw op de korfbal
kunnen bewonderen.
Bestuur VALTO

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.
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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
Valto1-Merwede 1
14-11
Valto1-Futura 1
21-11
Valto1-Excelsior 1
12-12
Valto1-DES 1
09-01
Valto1 –RWA 1
16-01
Valto1-Achilles 1
06-02
Valto1-Roda 1
05-03
Noteer dit vast in je agenda.

TEAM vd Week
D4
D5
E6/E7/E8
E3/E4/E5
E1/E2
D3
D1

Speler 1e
Manon
Rob
Judith
Ellen
Frank
Naomi
Bart

Filmen
B3
B3
B2
B2
B1
B2
B1

Tijdstip
16.00
16.20
16.20
16.20
16.20
19.40
16.15

Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk, Fiona Rijsdijk,Janine Stolk
Verloren
Op 31 oktober heb ik gedouched in kleedkamer 6. Ik heb daar natuurlijk van kleren gewisseld en toen ik
thuis kwam, miste ik mijn trainingsbroek. Bij de gevonden voorwerpen ligt de broek niet. Ik hoop dat één van
jullie misschien mijn broek per ongeluk mee nar huis heeft genomen. Het is een zwarte broek met nummer
10 erop. De broek is van TOP en heeft als maat XL.
Kan je mij bellen naar 06-37226396 als je de broek hebt gevonden?
Mees Koole

Hulp gezocht voor Schuurfeest
Schuurfeest valto zaterdag 21 november.
Gezocht: nog mensen voor de garderobe.
En voor bij de deur bandjes uit te delen.
Lijkt je het wat en wil je de club helpen.
Geef je dan op bij pgjstolk@caiway.nl
Ps er zijn nog plus minus 50 kaartjes inloop. Op is op.
Groetjes gj

Grote clubactie
De laatste 6 weken zijn de kinderen van de E,D en C teams hard bezig geweest met het verkopen van de
grote clubactie loten. En dat hebben ze niet voor niets gedaan. Op een paar loten na zijn er inmiddels 1100
loten verkocht! Hiervan houdt Valto ca. € 2.600,= over, wat we goed kunnen gebruiken om De leukste
sportvereniging van het Westland te blijven!
We willen alle kinderen dan ook enorm bedanken voor hun inzet, helemaal top! Ook alle coaches van harte
bedankt voor het verdelen en weer ophalen van de loten en jullie enthousiasme om alle loten te laten
verkopen binnen je team!
Uit deze actie is maar weer gebleken dat vele handen, licht werk maken.
De organisatie van de Grote clubactie heeft ook nog een prijsvraag, waarmee jullie kans maken om een fiets
te winnen. Let op: je moet wel aan je ouders vragen om in te zenden, want deelname is alleen mogelijk
boven de 18.
Prijsvraag
Wat is het?
De Grote Clubactie zette via de Grote Clubkrant een prijsvraag uit. Deze is als volgt: Ieder jaar verkopen
ongeveer 250.000 kinderen loten voor hun vereniging. Hoeveel Grote Clubactie-loten denkt u dat er in 2015
verkocht worden?
Deelnemen
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Deelname aan de actie is mogelijk door uiterlijk woensdag 9 december 2015 uw antwoord aan de Grote
Clubactie door te geven via prijsvraag@clubactie.nl. Vermeld hierbij uw naam en adresgegevens. Deelname
aan de prijsvraag is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs
dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam,
achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, huisnummer, postcode en woonplaats).
De inzending, waarbij het geschatte aantal het dichtst bij het daadwerkelijke aantal verkochte loten zit, wint!
Prijs:
Doe mee en maak kans op een mooie fiets t.w.v. € 399,-!
Voorwaarden staan op: https://clubactie.nl/Media/Default/2015%20-%20vanaf%20022015/Actievoorwaarden/Actievoorwaarden_Prijsvraag_Grote_Clubkrant.pdf
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
Wouter, Chantal en Hans

Fit & Fun
Hallo allemaal,
Er is goed nieuws voor Fit en Fun.
Ipv half 7 tot half 8 kunnen we van 7 tot 8 uur Fit en Funnen in de zaal.
Morgen zijn jullie dus allemaal welkom van van 19.00 tot 20.00 in hal 1 van de Vreeloo. We hebbn dan 1/3
zaal om fit te worden en iets funs te doen!
Tot morgen allemaal!
Groetjes namens het Fit en Fun team
Bart, Lotte en Nanja

Nieuws van de Technische Commissie
Zo, iedereen weer gewend aan de zaal na een mooie all-dayvalto! Nu weer voor het echie. Lees onderstaande goed door,
er zitten nogal wat belangrijke zaken tussen.

Zuid-Holland Cup op 12 november
En dan is er nog een interessant toernooi. Dat is de ZuidHolland 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!

Aanpassingen training 12 november door Zuid-Holland Cup
Op donderdag 12 november is het trainingsprogramma wat aangepast in verband met de Zuid-Holland Cup:
E-teams:
C1/C2/C3:
B1/A2/D2:
A1
Valto 2/3:

trainen niet!
van 16.30 tot 17:30
van 17:30 tot 18:30
vanaf 20:30
na wedstrijd Valto 1.

Core&Stability
Het is goed om te zien dat alle ploegen hun training starten met Core & Stability. Goed voor de
blessurepreventie. Het is wel wat passen en meten in de zaal. Gebruik de gangen, kleedkamers of eventueel
een vrij hoekje in de hal. De aparte ‘multifunctionele ruimte’ van Vreeloo is uitsluitend voor ons
beschikbaar op dinsdagen tussen 20:00 en 21:00 uur! Andere momenten kan deze niet gebruikt worden.

Zaaltrainingen
Check op de website onder ‘competitie’ het schema voor de trainingen in de zaal. Er zijn deze week nog wat
kleine wijzigingen doorgevoerd. Let op dus!
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Zaalprogramma
Het zaalprogramma staat op de site.
Let op: er zijn wat wedstrijden op 20 februari, waar we eigenlijk gedacht hadden vrij te zijn. Kijk op de site
voor jouw programma! Onder Teams->Jouw-team vind je alle info!

Invulling zaalwacht via ouders
Voor de thuiswedstrijden (vanaf de B2 tot F) worden het komende zaalseizoen ouders ingepland voor de
zaalwachtdiensten. Wanneer je aan de beurt bent, krijg je te horen via het rijschema van de coaches, daarin
staan nl. ook de zaalwachten vermeld (vaak gecombineerd met de wasbeurt). De voornaamste taak is het
bijhouden van het scorebord, maar daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de orde in de zaal
(bijvoorbeeld geen spelende kinderen langs het veld). Alles wat van je verwacht wordt, staat op een A4-tje
dat de eerste zaalwacht uit de box op de balie haalt en op de tafel bij het scorebord legt. In de box op de
balie zitten ook badges, die je op kunt doen, zodat duidelijk is wie de zaalwacht is (geef deze door aan
de volgende zaalwacht). De eerste zaalwacht haalt het scorebord bij de bar van de sporthal en de laatste
ruimt alles weer op. Op de andere kant van het A4-tje vind je de uitleg van het scorebord.

Rust in de zaal
Hierbij een oproep aan de scheidsrechters, coaches en zaalwachten om er op te letten dat de rusten tijdens
de wedstrijden niet te lang zijn! In principe is de rust in de zaal 5 minuten. Dus voor de scheidsrechters: fluit
na 5 minuten weer in of vraag de zaalwacht om het scorebord op 5 minuten te zetten, zodat na 5 minuten de
claxon gaat en dit voor de ploegen het sein is om weer naar het veld te komen.
Hierdoor voorkomen we dat de wedstrijden gedurende de dag uit gaan lopen en de aanvangstijden niet
meer kloppen.

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.

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
?

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

To Val valt door de mand…..
Afgelopen week heeft ook To volop geoefend in het tellen van één tot dertig. En wat bleek?
Telkens als To bij 30 op het horloge keek dan waren er pas 25 seconden voorbij. Om nu te voorkomen dat
de VALTO B1 in de problemen komt als To Val komt kijken hebben ze bij de bond besloten om To Val
tegemoet te komen. To Val blijft gewoon tot 30 tellen en dat uiteindelijke resultaat te verheffen tot de grens
waar binnen de korf, al of niet succesvol, geraakt dient te worden door de bal van de aanvallende partij. Als
men nu niet meer weet wat dit allemaal betekent voor de normale mensen dan vat To dat graag als volgt
samen: iedereen leert zichzelf aan op een juist tempo te tellen tot 25 seconden. Voor To betekent dat tellen
tot 30, voor een ander persoon betekent dat twee keer tellen tot tien, dan diep ademhalen en nog vijf tellen
erbij. Voor de nerds en andere jongelui bestaat de mogelijkheid hun horloge dan wel hun telefoon op een
handige manier te gebruiken. Heb je thuis telefoonstraf en moet je naar B1 gaan kijken dan mag je van To
Val een ernstig beroep op je ouders dat het toch niet mag gebeuren dat B1 door jouw schuld de bal te laat
De Bijblijver, 2 november 2015
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door het mandje van de tegenstander laat vallen. Kortom….bij VALTO tellen we tot 30, maar we scoren
uiteindelijk alles binnen de 25. VALTO is sneller dan de rest.
To Val
PS.
To hoopt hiermee de KNKB, ONDO, ODO en Dijkvogels weer tevreden te stellen. Zij hadden het adres van
To Val achterhaald en ernstig geprotesteerd. Maassluis, DES en Fortuna hadden ook pogingen gedaan,
maar die werden op het verkeerde been gezet door een vriendin van To Val. De Bijblijver wordt ook gelezen
door onze tegenstanders.
Is de redactie in staat om bovenstaand artikel onherkenbaar te maken voor de zojuist genoemde
verenigingen?

Wedstrijdverslagen

HAAGSE KORFBALDAGEN WETEN ALTIJD TE
VERRASSEN
Sponsor Martin Stolze b.v.
Na het oefenweekend van vorige week, waar met mooie cijfers werd
gewonnen door zowel Valto 2 als 1, was het ’s avonds toch wel een rare
wedstrijd tegen de Weidevogels voor de Haagse korfbaldagen. Pas in de
laatste minuten wisten de Lierenaren de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Maandagavond stond al weer de volgende wedstrijd in dit toernooi op het
programma. Tegenstander was Excelsior uit Delft, wat vorig seizoen degradeerde uit de overgangsklasse.
Een tegenstander van formaat, dus eens kijken waar Valto staat. De Delftse ploeg startte scherp en nam
direct een kleine voorsprong. Deze zouden ze niet meer uit handen geven. Valto miste de scherpte om op
de momenten dat de aansluiting gemaakt werd ook de gelijkmaker te scoren. Ook verdedigend liet Valto wel
wat steekjes vallen, waar Excelsior goed gebruik van wist te maken. De gelijk opgaande wedstrijd werd
uiteindelijk een prooi voor Excelsior, wat na de 18-15 overwinning door ging naar de volgende ronde.
Voor Valto zat er dus op en kon zich gaan voorbereiden op de All day Valto in de “eigen” sporthal. Op het
programma waren voor Valto 1 en 2 voor de zekerheid twee tegenstanders geregeld, want beiden speelden
ook in de Haagse korfbaldagen. Één van de twee zou in ieder geval naar De Lier komen. Maar niets is zo
veranderlijk als de Haagse korfbaldagen, want door het terugtrekken van Fortuna had Valto ineens geen
sparring partner meer voor de zaterdagavond. Zowel Die Haghe als Phoenix plaatste zich voor de finaledag
in de HKV hal, door de extra finale plaats die vrij kwam. Er is nog wel geprobeerd om een andere
tegenstander te vinden, maar uiteindelijk is er voor gekozen om Valto 1 en 2 tegen elkaar te laten sparren.
Voor de coaches was deze wedstrijd ook belangrijk om nog te experimenteren met speler combinaties. Het
is nogal dringen op de loopplank bij het “vlaggenschip” met spelers die ook graag tot het keurkorps van
Marco willen behoren. Het houdt ook de gemoederen op de tribune bezig en veel mensen hebben er een
mening over, maar het is uiteindelijk Marco die een keuze moet maken en deze zal zeker niet gemakkelijk
zijn. In dit kader startte Rob op de bank en de heren koppels Bart met Frank en Niels K met Thom aan de
wedstrijd. Bij de dames was het in ieder geval weer goed om te zien dat Ellen er weer stond. Het gips is
ingeruild voor een vingerspalk, wat een stuk minder lastig is om mee te spelen. Helaas is Naomi nog niet
speel fit, maar ook zij hoopt deze week weer aan te sluiten bij de groep. Voor Judith wordt a.s. woensdag
een spannende dag, want dan gaat men kijken of ook zij van haar gips verlost blijft en weer kan gaan
werken aan haar terugkeer. Er werd vanavond dus nog wat geschoven met dames koppels voor de juiste
combi’s.
De wedstrijd werd gespeeld met schotklok om zo de mensen die deze mogen bedienen een extra
oefenwedstrijd te geven en de spelers te dwingen vlotte aanvallen op te zetten. Thuisspelende ploeg was
Valto 2, wat door loting werd bepaald. Na vijf keer steen, papier, schaar was Kees de winnaar.
Onder leiding van Rick en zijn maatje gingen de ploegen uit de startblokken. Deze onderlinge wedstrijden
haalt vaak het beste in de spelers boven, want ze kennen elkaar allemaal door en door en weten precies wat
de sterke en zwakke punten zijn. Hierdoor duurde het wel even voordat Thom de score opende voor Valto 1.
Na de gelijkmaker van Niels L in dezelfde minuut werd echter door het andere vak van 1 het verschil direct
op twee gebracht. Nadat de aansluiting weer was gemaakt door Ron, wist het vlaggenschip met vijf
doelpunten op rij het eerste gaatje te slaan. Dit gat zou het tweede niet meer gedicht krijgen en liep de rest
van de wedstrijd achter de feiten aan. Marco spoorde zijn spelers aan om verdedigend veel druk te geven,
iets waar nog wel wat te halen valt gezien het doelsaldo van de veldcompetitie. Hierdoor werd het voor Valto
2 wel lastig om de vele kansen met de juiste scherpte af te ronden. Tot de rust weerde zij zich echter prima
en wisten de schade beperkt te houden tot 6-10.
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In de rust werd er door een aantal Valto leden een poging gedaan om vanaf de middellijn de scoren, om zo
een speciaal Valto shirt in de wacht te slepen. Dit shirt werd uiteindelijk gewonnen door Wouter Wubbe, die
als laatste van de reeks kandidaten een poging mocht doen om te scoren. Hij wist als enige bij de eerste
poging direct te scoren, waardoor hij de rest het nakijken gaf.
Na de mandarijnen wist Valto 1 de voorsprong langzaam maar zeker uit te bouwen. Het schuiven met heren
koppels ging gewoon door, zodat de verschillende opties zijn bekeken. Het scoren ging intussen ook
gewoon door en Valto 1 zette de eindstand 10-22 op het scorebord. Het publiek was vanavond de grootste
winnaar. Het werd getrakteerd op veel mooie snelle aanvallen en 32 doelpunten in vijftig minuten, waar een
aantal hele mooie bij zaten. Voor we weer om de punten gaan strijden is er nog een extra oefenwedstrijd
ingeplant. Phoenix had nog behoefte aan een sparringspartner om nog eens een hele wedstrijd te spelen.
Deze vindt aanstaande dinsdag plaats, waarbij 1 of 2 af moet reizen naar Zoetermeer. Het andere team
speelt in de Vreeloo hal. De exacte gegevens vind u vast snel op de site, zodat de mensen die graag willen
gaan kijken wel op de juiste locatie zijn. Volgende week zaterdag gaat het weer om de punten en reizen
Valto 1 en 2 af naar Rhoon om het op te nemen tegen RWA, wat het op het veld dit jaar niet zo goed doet.
Vorig zaalseizoen waren zij nog 2e achter kampioen Pernix in de zaal, dus toch maar scherp aan deze
wedstrijd starten.
De eerste klap is tenslotte altijd nog een daalder waard.
Tot volgende week allemaal, Arno van Leeuwen.

Valto 4 - Meervogels 4
Valto 4 mocht op de dag van all day Valto aantreden tegen Meervogels 4. Die na mijn weten een klasse
lager spelen dan ons. Het leek dan ook een leuke oefenwedstrijd te worden. Doordat de horeca man nog
aan het werk was en Luuk zijn geloof niet op kon, begon Micheal C. en zat Hans R. reserve. De vakken
weken niet veel af, in vergelijking met de laatst gespeelde wedstrijden. Over de wedstrijd zelf zal ik het kort
hebben. 1ste minuut was leuk. Daarna ging het steeds iets minder. Scherpte ontbrak, communicatie werd
minder, vertrouwen in eigen kwaliteit verviel en uit eindelijk was de lach bij het einde van de wedstrijd ook
verdwenen. Laten we de leerpunten uit de wedstrijd halen en volgende week beginnen aan een verse start
van de zaalcompetitie. Ik heb er zin en hoop dat jullie dat ook hebben! Overigens alle reserves en supporters
bedankt!
Gr. Valto 4

Valto D3
Afgelopen zaterdag mocht de D3 dan eindelijk weer een wedstrijd spelen en nu in de zaal. Er was al
getraind in de zaal, maar het blijft toch altijd weer even wennen. Geen wind en regen en ook geen zon die in
je ogen schijnt. Maar wel een benauwde hal waardoor na 5 minuten al menig wangen rood kleurde.
De D3 ging sterk van start en hield dat vrijwel de hele eerste helft vol. Ze waren deze eerste helft ook
duidelijk sterker dan Meervogels. Er werden erg veel kansen gecreëerd waarvan er deze eerste helft maar 3
in gingen. We kwamen hierdoor wel op een voorsprong van 3-1 maar in de laatste 5 minuten van de eerste
helft toverde Meervogels nog even twee doelpunten tevoorschijn en gingen we met 3-3 de kleedkamer in.
Michiel vertelde dat het goed ging en dat hij veel goede dingen zag. Hij zei ook dat er best meer kansen in
mochten....
In de tweede helft leken we aan het begin een beetje onze strijdlust kwijt te zijn. Het spel werd wat matter en
Meervogels kreeg meer de kans om in hun spel te komen. Ze scoorden 3-4 waarna wij weer op 4-4 gelijk
wisten te komen. Bij ons werd nog een doelpunt afgekeurd vanwege verdedigd. Ook veel andere schoten
werden afgekeurd voor verdedigd wat natuurlijk jammer was. Het lukte Meervogels nog wel om 2x te scoren
waardoor de uitslag 4-6 werd. Jammer genoeg hebben we verloren maar we hebben wel weer kunnen
oefenen en aan de zaal kunnen wennen.
Komende week weer trainen en dan volgende week beginnen aan de competitie!

Valto E1
Een hele spannende wedstrijd het begin was uitproberen en toen stonden we met 6-2 achter.
Tot de rust werd het 8-2 maar vergeet niet het waren allemaal tweede jaars E1 van meervogels!
Na de rust terug gevochten met 10 -6 knap he'
En dan eindigen met 11-8 super echt goed terug gekomen.
Tim v lier

Valto E4
Vandaag hebben we de eerste wedstrijd in de zaal gespeeld. Het was een oefenwedstrijd tegen Meervogels.
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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.
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MAASSLUIS
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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 ging zeer voortvarend van start. Na 10 minuten stond het al 7-0! Er werd heel goed overgespeeld en
Meervogels gaf ons alle ruimte om te scoren. Het is erg leuk om te zien dat we steeds feller worden en de
bal goed kunnen onderscheppen. Ook het samenspelen ging heel erg goed. Uiteindelijk is de eindstand
maar liefst 26-2 geworden! Dit belooft wat voor de zaalcompetitie. Valto E4 zet 'm op! Ga zo door.
Groetjes van Igor en Mildred

Valto E5 - Maassluis E3
Het is deze zaterdag heerlijk weer. Het zonnetje schijnt, het is wat aan de frisse kant. Maar dat maakt
helemaal niks uit, want we spelen binnen. Het zaalseizoen gaat weer beginnen. Team en coach zijn
ongewijzigd. Toch spelen we een oefenwedstrijd, want we moeten toch wennen aan een andere
ondergrond. Traditiegetrouw is het Allday Valto, dus ook wij spelen thuis. Speciaal voor ons komt de E3 van
Maassluis naar De Lier.
Zij beginnen de wedstrijd goed 0-1. Maar ook Iris weet de korf te vinden, 1-1. Helaas maakt Maassluis er
weer 1-2 van. Dan zitten de eerste 10 minuten erop. De 2e 10 minuten gebeurd er niks. Althans niet qua
doelpunten, natuurlijk wordt er wel gewoon gespeeld. Ook in de 3e 10 minuten verandert de stand niet. Maar
in de laatste 10 minuten scoort Isabel. En vlak voor het einde scoort ook Iris nog! Gewonnen!!! Zo zie je
maar weer door blijven gaan tot het einde! Goed gedaan.
Groetjes,
Helma Hagemans

Valto E7
Deze zaterdag de eerste zaalwedstrijd. De meiden van de E7 hadden er veel zin in! Helaas was Lotte er
deze week niet bij. Tess, Noortje, Naima en Jette besloten dat ze zelf alle 4 wel een hele wedstrijd konden
spelen, dus er hoefde geen invaller bij. Oranje / Wit opende de score, maar het gejuich bij de tegenstander
was nog niet voorbij of Noortje scoorde het eerste punt voor Valto. Super knap de stand was weer gelijk. De
tweede 10 minuten startte de tegenstander kansrijk, de meiden van de E7 moesten gelijk vol in de
verdediging. Gelukkig is verdedigen een kwaliteit van de dames. Toch konden ze niet voorkomen dat de
tegenstander scoorde het kwam snel op 1-4. Even tijd om uit te rusten. Coach Helen pepte de meiden in de
rust op en na weer wat afgekoeld te zijn, startte de meiden weer vol goede moed. Het overgooien ging goed
en de meiden creëerde kansrijke mogelijkheden. De 2-4 kon dus ook niet uitblijven. Maar ook Oranje / Wit
stond z’n mannetje. Het werd 2-5. Met aanmoedigen van de coach en het publiek slaagde Tess, Noortje,
Naima en Jette erin om de laatste 10 minuten fel te blijven. Het lukte de meiden om zich vrij te spelen en
Noortje scoorde de 3-5. Dit gaf de meiden moed. Tess onderschepte de bal, Naima zocht de vrije speler en
het lukte Jette om nog 2 keer te scoren. Eindstand 5-5! Wat een kanjers.
Op naar de competitie. We hebben er zin in!
Jette en Annemieke

Valto F2
Zaterdag was de eerste wedstrijd in de zaal. Voorde meeste kinderen hun allereerste wedstrijd in een zaal.
Frenk, Toon, Elise, Jasmijn, Isis en Sara hadden er heel veel zin in! Vol enthousiaste begonnen ze de
wedstrijd tegen Maassluis. Al snel opende Jasmijn de score. Er werd veel en goed overgegooid en de ballen
werden onderschept. Coach Dita moedigde het team goed aan, Iedereen kwam aanbod. Al snel stond Valto
goed voor. Na rust mocht dan ook bij Maassluis de sterspeler ingebracht worden. Maar ook daar was de F2
niet van onder de indruk. Ze bleven de bal behouden, gooide goed over en extra leuk is dat deze wedstrijd
door ieder teamlid 1 of 2 keer heeft gescoord! Wat een prestatie! We zijn klaar voor de zaalcompetitie en
hebben er zin in!
Groetjes Sara en Annemieke
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Programma bekend
Het zaalprogramma is te vinden op: http://ckv-valto.nl/wedstrijden/
Omdat ik niet uitkom met de pagina’s de paar komende weken hier.
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