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Teamwork is alles
Vrijdagmorgen 9.00 uur, het startsein voor de hackathon waar ik die dag aan mee zou doen. De opdracht
was: vorm een start-up-team en maak binnen 24 uur van een idee een product of prototype, inclusief een
video om investeerders te overtuigen. Een pittige opdracht dus, die in een relatief korte tijd gerealiseerd
moet worden. En ja, deelname was vrijwillig.
Van te voren waren de ideeën bedacht en de teams samengesteld. Ik zat in een team met twee designers
en een programmeur. Ons idee was het maken van een smartphone app, waarmee écht gezonde producten
konden worden gevonden in de supermarkt en niet die alleen maar gezond lijken door een label op de
verpakking. Echter, het begin was nogal moeizaam. Ons idee leek teveel op een al bestaand concept en
voldeed dus niet helemaal, met als gevolg dat we iets anders moesten verzinnen. En de tijd tikte door …
Eindelijk hadden we iets gevonden, we gingen ons richten op de jeugd en de app zou helpen om het eten
van gezonde voeding weer leuk maken voor kinderen. Een geweldige vondst! We stelden een enorm
ambitieuze planning op (het was inmiddels 12.00 uur) en iedereen ging aan de slag. We overlegden, hielpen
elkaar verder als het even tegen zat en als iemand even zat te wachten op het werk van de ander, zorgde hij
voor cafeïne (zeker nodig na middernacht). En terwijl de programmeur in de vroege uurtjes de laatste
onderdelen van de app in elkaar zette, richtten de anderen zich op het maken van de video.
Zaterdagmorgen 8.00 uur, het eindsignaal en tijd voor de presentaties van alle teams in het laatste uur.
Iedereen zat er doorheen, maar we hebben een geweldig prestatie geleverd die uiteindelijk ook nog met de
meeste stemmen van de andere teams werd bekroond! Dit alles was absoluut niet gelukt wanneer we niet
als team hadden geopereerd en zo bleek maar weer, teamwork is echt alles. Wie je ook bent, wat je rol ook
is, ken elkaars kwaliteiten en help elkaar waar nodig. Want alleen kom je er niet. Nooit.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week

Opstelling 5 december 2015
Geen seniorenteams actief.

Zaalwacht 5-12-2015
Niet van toepassing

Uitslagen afgelopen week

Nabeschouwingen
Senioren
Valto 1 speelde na het gelijkspel tegen Futura 1 afgelopen week deze zaterdag tegen Achilles 1, inclusief
Gerald van Dijk, de jarenlange korfbal league speler van Blauw Wit Amsterdam. De Haagse ploeg bleek te
sterk voor ons vlaggenschip, er werd verloren met 22-18.
Valto 2 won vorige week nog met 20-19 van HKC thuis, deze week was het de beurt om naar Albatros af te
reizen. In een spannende wedstrijd waarin Judith Goedendorp haar return vierde, werd er gewonnen met 2324, weer een terechte overwinning!
Valto 3 was vorige week vele malen beter dan DSO en won met 10 punten verschil, deze week stond DES
op het menu op de zaterdagavond. DES kon het hoge tempo van Valto niet bij-benen, het derde nam de
punten mee naar huis door met 8-11 te winnen.
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Valto 4 was vorige week nog vrij, deze week mochten zij ook tegen de Delftse club DES aantreden. Een
week rust heeft het vierde goed gedaan, zij wonnen simpel met 11-5.
Valto 5 scoorde er vorige week al meer dan 20 en de ploeg was vastberaden om dit pad door te trekken
naar de laatste wedstrijd van november. KCC uit Capelle werkt gemakkelijk opzij gezet en er werd
gewonnen met 24-11.
Valto 6 heeft alle drie de zaal wedstrijden gewonnen en heeft haar zinnen gezet op de kampioenstaart,
daarvoor moest deze zaterdag wel de nummer 2 Excelsior “even” verslagen worden. Uiteindelijk bleek dit
geen probleem te zijn, een 10-16 terechte overwinning!
Valto 7 na de winst op Avanti vorige week, had het 7e deze week een vrije zaterdag.
Valto 8 had deze week een zware kluif aan Meervogels maar ook deze ploeg staat er goed voor in de stand,
dus er moest en zou gewonnen worden. Dit lukte dan ook weer door het harde werk wat het 8e verzet, er
werd met 12-10 gewonnen!
A-jeugd
Valto A1 ontving deze week Groen-Geel A2, koploper in de Overgangsklasse A en de ploeg beloofde een
hele zware tegenstander te worden voor Valto. Helaas voor Groen-Geel was de A1 niet bereid om de gasten
een makkelijke zaterdag te geven en lieten ze de korfballers uit Wormer alle hoeken van de zaal zien. Een
meer dan terechte 23-17 winst!
Valto A2 is na een onrustige start ook op het goede pad geraakt en had na een week hard trainen haar
zinnen gezet op een overwinning tegen onze Maaslandse buren. Een terechte 8-7 winst op ODO zorgt voor
de eerste 2 punten dit zaalseizoen voor de A2!
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen koploper Deetos B1. Deetos wint alles met gemak en buiten werd er al een
keer ruim van deze ploeg verloren. Tot 6-6 kon VALTO aardig bijblijven, maar daarna begon Deetos met het
slaan van een gaatje: in de rust stond het 12-8. Na rust ging bij Deetos alles er in en wilde het bij VALTO niet
meer lukken, waardoor er uiteindelijk toch weer een ruime nederlaag op het scorebord stond: 27-13. A.s.
zaterdag speelt de B1 uit tegen Nieuwerkerk B1. Buiten werd tegen deze ploeg gelijk gespeeld.
VALTO B2 speelde thuis tegen Avanti B3. In de zaal wil het nog niet zo lukken met de B2: er werden drie
wedstrijden op rij verloren. Tegen Avanti moest hier verandering in komen, want Avanti had pas één punt
gehaald. Gelukkig kwam de voorspelling ook uit en werden de eerste punten van het zaalseizoen binnen
gehaald: 9-4. Nu deze overwinningsmood vasthouden tot 12 december, want a.s. zaterdag is de B2 vrij. 12
december spelen ze uit tegen Excelsior B2.
VALTO B3 speelde uit tegen ONDO B4. Voor de B3 pas de tweede wedstrijd van het zaalseizoen. Buiten
was ONDO ook twee keer de tegenstander en toen werd er één keer verloren en één keer gewonnen. Het
beloofde dus een spannende strijd te worden. Dat bleek ook wel, want de wedstrijd ging gelijk op. Toch wist
VALTO op het eind een gaatje te slaan en werd er met 8-12 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen
HKV/OE B2.
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen koploper Fortuna C1. De verwachtingen waren van te voren niet hoog
gespannen, omdat Fortuna alles makkelijk wint en VALTO C1 nog geen punt had weten te behalen. Toch
kon VALTO het eerste stukje goed bijblijven, 2-2. Het leek wel of VALTO daarvan schrok, want hierna kreeg
Fortuna ineens de kans om uit te lopen naar 2-7. Toch gaf VALTO niet op en knokte zich terug in de
wedstrijd en wist op het laatst zelfs weer tot twee doelpunten te naderen. Helaas was de tijd toen op, want
anders…. Einduitslag: 12-14. Een knappe prestatie, waarbij ook duidelijk werd dat er bij VALTO een team in
het veld staat, terwijl dit bij Fortuna een paar goede spelers zijn, die toevallig met elkaar samen spelen. A.s.
zaterdag is de C1 vrij en 12 december spelen ze uit tegen Nieuwerker C1.
VALTO C2 was vrij en ook a.s. zaterdag zijn ze vrij. Zaterdag 12 december spelen ze thuis tegen KVS C2.
VALTO C3 speelde uit tegen Meervogels C3. Voor de C3 pas de tweede zaalwedstrijd, maar het lijkt er op
dat ze in een pittige poule zitten. Na vorige week Excelsior, was nu ook Meervogels een maatje te groot. Er
werd met 5-11 verloren. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen ONDO C3, hopelijk is dat meer een
tegenstander van gelijkwaardig niveau.
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen HKV/OE D1. HKV was vanaf het begin duidelijk de betere ploeg en het
duurde even voordat VALTO enigszins in haar spel kwam. Foutjes die gemaakt werden, werden door HKV
gelijk afgestraft, waardoor er al gauw een flinke achterstand op het scorebord stond. Uiteindelijk werd het 513. De komende twee weken is de D1 vrij. Op zaterdag 19 december spelen zij pas weer, uit tegen ALO D1.
Deze ploeg heeft net als VALTO pas één punt gehaald, dus hier liggen mogelijkheden om de volle punten
mee naar huis te nemen.
VALTO D2 speelde thuis tegen Sporting Trigon D1. In het begin ging de wedstrijd qua stand nog gelijk op,
maar dat kwam vooral omdat VALTO (weer) veel kansen nodig had om tot een doelpunt te komen. Toen het
scoren eenmaal op gang kwam, werd al gauw een gaatje geslagen en kwam de overwinning niet meer in
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gevaar. Goed om te zien dat er veel tot schot gekomen wordt en dat er over verschillende schijven gescoord
wordt. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen Fiks D1, die qua stand gelijk staat met VALTO, dus dit zal een
spannende strijd worden.
VALTO D3 speelde thuis tegen ONDO D3. De D3 speelde een sterke eerste helft, wat resulteerde in een 4-0
voorsprong. In de tweede helft werden er verdedigend wat slordige fouten gemaakt waardoor ONDO meer
en meer in de wedstrijd kwam. In de aanval wilde het niet meer lukken, er werden nog wel kansen
gecreëerd, maar er werd verzuimd om de kansen te verzilveren. Gelukkig kwam er op tijd een eind aan de
wedstijd en werd er met een nipt verschil gewonnen, 4-3. A.s. zaterdag is de D3 vrij, op zaterdag 12
december speelt de D3 thuis tegen één van de koplopers: ODO D2.
VALTO D4 speelde uit tegen Meervogels D2. Voorafgaand aan de wedstrijd waren beide ploegen nog
ongeslagen: Meervogels had pas één wedstrijd gespeeld en die hadden ze gewonnen, VALTO had twee
keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Meervogels ging voortvarend van start en al gauw keek VALTO
tegen een 5-1 achterstand aan. VALTO knokte zich terug in de wedstrijd en vlak na rust stond het eindelijk
weer gelijk, 5-5. Helaas scoorde Meervogels al snel weer twee keer, waardoor de achtervolging weer ingezet
moest worden. Dit lukte gelukkig, waardoor het uiteindelijk 7-7 werd. A.s. zaterdag is de D4 vrij, op zaterdag
12 december speelt de D4 uit tegen Dubbel Zes D2.
VALTO D5 was vrij en is ook a.s. zaterdag nog vrij. Zaterdag 12 december mogen ze op bezoek bij koploper
Achilles D2.
E-jeugd
Valto E1 speelde thuis tegen Die Haghe E1. Ook deze week knokte de E1 voor wat ze waard waren. Weer
lukte het om tegen deze sterke tegenstander een aantal mooie doelpunten te maken. Maar Die Haghe was
toch echt te sterk. Met 4-12 op het scorebord werd de wedstrijd afgelopen. Over twee weken speelt de E1
tegen KZ Danaiden.
Valto E2 draait erg lekker mee in de poule! Afgelopen zaterdag werd er in een spannende wedstrijd met 9-7
gewonnen van ONDO. 12 december wacht ALO E1, de koploper uit de poule, als tegenstander.
Valto E3 had een goede dag en scoorde het ene doelpunt na het andere doelpunt tegen Fortuna E3. Er
werd eenvoudig met 13-2 gewonnen. Over twee weken speelt de E3 uit bij VEO E1.
Ook bij Valto E4 ging het scoren vrij eenvoudig. Er werd met 12-3 gewonnen van Dijkvogels E2. Over twee
weken wordt er uit gespeeld tegen VEO E2.
Valto E5 blijft het moeilijk houden in de zaal. De tegenstanders zijn groter, sneller en sterker en daardoor
wordt er iedere week verloren. Wat jammer! Blijven trainen met elkaar voor betere resultaten. Afgelopen
zaterdag ging het mis tegen Pernix E2 waar met 1-11 van verloren werd. Over twee weken tegen Crescendo
E1 weer proberen!
Valto E6 verloor al twee keer achter elkaar met het kleinst mogelijke verschil en ook deze week was dat
weer het geval. Wat zonde! Want zo staan jullie nog steeds op nul punten terwijl een punt elke keer zo
dichtbij is! Deze keer was het tegen Alo E2 4-5. Jullie hebben nu even rust en spelen pas 19 december
weer.
Valto E7 is lekker op dreef. Na een moeilijke veldcompetitie gaan ze in de zaal helemaal los. Afgelopen
zaterdag werd er uit bij Weidevogels met 4-10 gewonnen! Ze staan nu op 8 punten uit 4 wedstrijden. Op 12
december wordt er tegen Excelsior gespeeld, de nummer 3 uit de poule.
Valto E8 speelde ook een goede wedstrijd tegen Madjoe E5. Er werd met 6-4 gewonnen en hiermee staat
de E8 op de 3e plaats in de poule. Op 12 december moet de E8 helemaal naar Nieuw Vennep om te kijken
of ze tegen KIOS punten kunnen halen.
F-jeugd
Valto F1 had deze week twee wedstrijden. Eerst werd er op maandag gespeeld tegen Excelsior F1. Deze
wedstrijd was verzet zodat het team van Excelsior gezamenlijk naar de intocht van de Sint kon gaan. Het
was een goede wedstrijd waarin de F1 7 keer wist te scoren. Helaas wist Excelsior in de laatste 10 minuten
het verschil te maken en werd het 7-12. Afgelopen zaterdag werd er tegen Die Haghe F1 gespeeld. Hier
werden helemaal veel doelpunten gescoord. De F1 maakte er wel 12, Die Haghe zelfs het dubbele,
waardoor de uitslag 12-24 werd. Niet gewonnen maar wel heel knap zo veel keer gescoord! Nu zijn jullie
voorlopig even vrij en spelen pas op 19 december weer.
Valto F2 speelde tegen onze buren van Dijkvogels F1. Binnen de lijnen was dit een neven en nichten battle,
buiten de lijn een (gezellige) zussen battle. Een echte derbi dus! Valto trok hierbij aan het langste eind en
hield de punten in De Lier, met een mooie uitslag van 9-3. Over twee weken staat er weer een derbi op het
programma en wel tegen ODO F1.

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
27 december 2015
1 januari 2016
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VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA
Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA
4

4 maart 2016
11 april 2016
24, 25 en 26 juni 2016
2 juli 2016

Bowlen met de jeugd
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG

Weet jij alles van muziek, niet alleen van nu maar ook van de platen die je ouders vroeger draaiden?
Kom dan op zondag 27 december naar de Villa, om 19:30 beginnen met de enige echte VALTO a GOGO
popquiz.
Je kunt je opgeven in teams (maximaal 4 personen), dus trommel familie, vrienden en teamgenoten op
(leeftijd minimaal 16 jaar).
Geef je op door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.

Trainingsweekend
Hallo A-junioren, senioren en overige leden van Valto!
Vrijdag 18 maart tot en met maandag 21 maart is het weer tijd voor het trainingsweekend van Valto.
Inmiddels is het kamphuis al geboekt en het thema van dit onvergetelijke weekend al weer bekend; Het
sprookjesbos.
Dus zoek alvast je grote boze wolf pak, je Hans en Grietje outfit of je sneeuwwitje jurk op, en geef je op voor
dit weekend.
Opgeven doe je door €85,00 over te maken op rekeningnummer NL61RABO0340448296, t.n.v. CKV VALTO
inzake A.C. Vergeet hierbij niet je naam en team te vermelden.
Geef je op voor 1 januari, en wees er snel bij want; VOL=VOL !!
Meer info volgt de komende weken via Facebook en in de Bijblijver

Beste ouders en leden van Valto,
Sinterklaas is weer in het land en we willen als Valto u graag informeren over een aantal handige tips
wanneer de goede oude vriend inkopen gaat doen. Wanneer Sint zijn centen goed besteed, wordt ook de
vereniging daar beter van. We zetten graag een aantal opties op een rijtje:
1. Allereerst wordt onze club gesponsord (http://www.ckv-valto.nl/onze-sponsors ), veel al door de
middenstand van De Lier. We dragen deze groep dan ook een warm hart toe wanneer Sint inkopen
gaat doen.
2. Sint doet ook veel inkopen online deze dagen. Valto heeft een overeenkomst via Sponsorkliks
(http://www.ckv-valto.nl/sponsorkliks/ ) dat alle inkopen van de Sint direct voordeel leveren aan
Valto. De Sint kan gewoon shoppen bij z'n voorkeur online sites, maar Valto kan hier grote bedragen
aan verdienen zonder dat het de Sint iets kost.
3. Natuurlijk zien we het graag dat Sint uw kind, kleinkind of partner blij maakt met een korfbal bal,
trainingspak, T-Shirt o.i.d. Dat komt ten goede van de sportiviteit bij onze club. Wanneer de Sint dit
bestelt in de online WebShop van Korfbalshop.nl (http://www.korfbalshop.nl/verenigingsshops-3/ckvvalto) , speciaal ingericht met Valto artikelen, dan heeft de Sint alle Valto producten netjes op een
rijtje.
Om het de oude man gemakkelijk te maken kan er worden geklikt op de linkjes in bovenstaande tekst om
direct op de website te komen met nadere informatie.
We wensen jullie allemaal een leuke Sinterklaas viering toe en dat de Sint maar leuke cadeautjes zal kopen!
vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos, ckv Valto Sponsorcommissie, sponsors@ckv-valto.nl
De Bijblijver, 30 november 2015
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Nieuws van de Technische Commissie
Wow spannende wedstrijden deze week. Groots compliment aan Valto
A1. Zij wisten in een grandioze wedstrijd van koploper Groen-Geel punten
afhandig te maken. Met name het vertoonde spel was grote klasse.
Valto 1 moest tegen een pittig Achilles inclusief hoofdklasser Gerald van
Dijk uiteindelijk het onderspit delven. Even leek het in de tweede helft nog te kunnen (terugkomend tot 2
punten verschil) maar helaas. V2 en V3 hebben hun punten prima behaald.

Wijzing training 9 en 10 december
Valto A1 traint éénmalig op woensdag 9 december in ISW van 19:30 tot 20:30 uur ipv donderdag.
Valto 4 en 5 trainen die week op donderdag 10 december in Vreeloo om 21.00 uur.

Tweede ronde Zuid-Holland Cup op 10 december
De volgende wedstrijd in de Zuid Holland Cup is tegen Weidevogels en wordt gespeeld op 10 december in
Bleiswijk (20.15 uur, sporthal Rijneveen). Vanzelfsprekend gaan we met veel mensen mee! Ga jij ook mee?

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. Deze week weer een opname van Valto D3 en A2 gemaakt!

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
Trainers/coaches bijeenkomst met Kees Vlietstra
De sessie met Kees Vlietstra was erg goed. Ongeveer 20 trainers waren aanwezig. Helaas toch ook nog wat
afwezigen. De uitgangspunten van korfbal leren aan jeugd zijn bepaald op Kees’ eigen sprekende wijze. De
volgende keer gaan we in de praktijk oefenen. Daar mag niemand van onze trainers ontbreken!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Wedstrijdverslagen
Valto 1 verliest ongeslagen status tegen Achilles
Sponsor Martin Stolze b.v.
Voor het vlaggenschip van Valto stond vandaag de kraker tegen
promovendus Achilles in Den Haag op het programma. Deze ploeg beschikt
over de oud league speler Gerald van Dijk in de gelederen en vele Lierse
supporters waren afgereisd naar de Ockenburghal om te zien wie Marco aan
hem gekoppeld had. Ook de razende, vandaag ook een beetje de racende,
huisreporter van Valto was van Zwijndrecht via een restaurant met de gele
bogen op tijd in de Ockenburghal aanwezig om deze wedstrijd te aanschouwen. Na de achterliggende twee
De Bijblijver, 30 november 2015
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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
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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
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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

wedstrijden, die met punten deling werden afgesloten, wilde de hoofdmacht van Valto wel weer eens de
volle buit pakken. Achilles was vorige week tegen de eerste nederlaag aangelopen op bezoek bij RWA, dus
was er wel het vertrouwen dat er mogelijkheden waren. Het eerste deel van de wedstrijd bleken de ploegen
erg aan elkaar gewaagd. Halverwege de eerste helft was de stand nog steeds in evenwicht. Niels was de
gelukkige om Gerald van Dijk aan banden te leggen, wat hij zeker niet onverdienstelijk deed. In de aanval
kreeg Rob met Gerald te maken en had het daar niet makkelijk mee. Toch lukte het Valto om, na 5-5
tussenstand, tot 9-7 in het spoor te blijven van deze ambitieuze ploeg, maar in de laatste tien minuten tot de
rust ging de thuisploeg helemaal los. Er brak een fase aan waarin Valto even niet thuis gaf en Achilles in
eens erg makkelijk ging scoren. Ook Niels moest in de zesentwintigste minuut buigen voor Gerald van Dijk,
die zijn eerste doelpunt onder luid applaus van het thuispubliek scoorde. De kleedkamers werden uiteindelijk
opgezocht met een 16-9 tussenstand.
In de kleedkamer had Marco besloten om de tweede helft te beginnen met Bart op de plaats van Frank met
de bedoeling om langere aanvallen te kunnen spelen. Met het vertrouwen dat de rebound goed geregeld
was liet Thom een van zijn eerste schoten in het tweede deel met veel vertrouwen los en was meteen raak.
De achtervolging werd ingezet, maar niet zonder slag of stoot. Het andere Lierse vak had het lastig en wist
even de korf niet te vinden, waardoor Achilles Valto toch weer van repliek kon dienen. Toch rechtte Valto de
ruggen en wist met drie doelpunten op rij terug te komen, wat weer hoop gaf bij het meegereisde publiek.
Verdedigend had Valto nu meer grip op de Haagse aanvallen, maar zelf scoorde het nog niet makkelijk
genoeg om de achterstand snel weg te werken. Lisanne en Laura kwamen binnen de lijnen voor Lotte en
Manon in de hoop dat zij een lans konden breken voor Valto. Bij 18-16 was de marge het kleinst, maar toen
wist de thuisploeg ook weer na een korte doelpuntloze periode de korf te vinden. Met twee snelle doelpunten
was het verschil weer vier en kwam Ron binnen de lijnen voor Niels. De hoop was gevestigd op het zuivere
schot wat Ron de laatste weken laat zien. Helaas lukte het nu net even niet door de zware druk die op zijn
schoten werd gezet. Het verschil kon niet meer verkleint worden in de laatste tien minuten. De thuisploeg
speelde de wedstrijd goed uit met langdurige aanvallen, waarin nauwelijks werd geschoten. Hierdoor kwam
Valto niet veel meer aan aanvallen toe, waarbij ook nog eens een paar keer een aanval door plaats fouten
verloren ging. Al met al een verdiende overwinning voor Achilles toen de scheidsrechter, niet lang nadat Rob
de 22-18 had gescoord vanaf de strafworpstip. voor de laatste keer floot. Met deze nederlaag is het
vlaggenschip van Valto hun ongeslagen status kwijt en zakt naar de derde plaats in de competitie. Valto
deelt de derde plaats met RWA en Excelsior, nadat vanavond DES ook eindelijk van de hatelijke 0 af is door
verrassend van Futura te winnen ( wat zou daar gebeurd zijn?). Iedereen kan blijkbaar ook in deze poule
van elkaar winnen, dus is het zaak dat ons vlaggenschip de komende weken de puntjes op de
spreekwoordelijke i zet om er over twee weken weer te staan. Dan spelen 1 en 2 tegen Excelsior 1 en 2 in
onze eigen Vreeloohal aan de Veilingweg. Volgende week dus geen wedstrijd in verband met pakjesavond,
maar wie niet tot de 12 december wil wachten is er een tussen oplossing. Donderdag 10 december speelt
Valto 1 voor de Zuid Holland beker in de Rijneveen in Bleiswijk tegen Weidevogels. Aanvang van deze
wedstrijd is om 20:15 uur, waarbij u natuurlijk ook van harte welkom bent.
U was vandaag ook weer onze grote steun, maar ondanks uw support moesten we de punten aan Achilles
laten. Onze dank hiervoor en we hopende u de volgende keer weer op een klinkende overwinning te kunnen
trakteren.
Fijne pakjesavond en tot de volgende keer iedereen, Arno van Leeuwen.

Valto 2 pakt weer een nipte overwinning.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
De overwinning van Valto 2 vorige week op HKC 3 smaakte naar meer. Voor de wedstrijd van deze week
werd afgereisd naar Zwijndrecht om Albatros 2 de punten afhandig te maken. Deze week startte Bart weer in
het reserve team, waar hij met de rentree van Thom in het vlaggenschip voortaan zal spelen. Een ander
nieuw gezicht in het tweede was Judith. Zij is na een afwezigheid van acht weken weer bezig aan haar weg
terug. Vandaag was de grote dag om weer een halve wedstrijd te spelen in Valto 2. Valto 2 kwam goed uit
de startblokken. Het was na het eerste fluitsignaal even zoeken voor beide ploegen, maar toen wist Ron met
twee schoten het eerste gaatje te slaan. De thuisploeg hield tot 2-3 de aansluiting, maar toen wist Valto toch
het eerste gaatje te slaan. Met vier doelpunten op rij wist Valto weg te lopen naar 2-7, waarbij ook alweer het
eerst doelpunt voor Judith opgeschreven kon worden. De thuisploeg kon maar geen grip krijgen op de
Lierse aanvallen, zodat er na twintig minuten spelen al een ruime 5-12 voorsprong op het scorebord stond.
Deze werd nog vergroot naar 5-14, maar toen liet Albatros toch weer van zich horen. Tot de rust zou de
thuisploeg nog een paar keer de korf weten te vinden, zodat de ruststand uitkwam op 9-15.
Een voorsprong die in de tweede helft eigenlijk alleen geconsolideerd zou moeten worden om de punten
veilig te stellen. Albatros besloot bij aanvang van het tweede deel al een dame te wisselen. Deze zorgde
ervoor dat dit Albatros vak meer over de heren kon gaan aanvallen. Het was echter Valto wat bij aanvang
van het tweede bedrijf de marge weer met twee treffers vergrootte, waarmee het verschil weer acht was.
Hiermee zat de eerste wedstrijd voor Judith erop en kwam Nikki voor haar in het veld. Ook de thuisploeg
bracht nog een verse dame binnen de lijnen. Al snel werd duidelijk wat de taak van de verse dames van
Albatros was. Met hun zuivere schoten wisten zij de Valto dames een lastige tweede helft te bezorgen. Tot
halverwege de tweede helft wist Valto het verschil met om en om scoren op zes verschil te houden. De druk
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werd echter door de thuisploeg steeds meer opgevoerd met de inbreng van ook nog twee verse heren.
Hierdoor wilde de doelpunten voor Valto niet meer zo makkelijk vallen en kwam de thuisploeg steeds
dichterbij. Toen er nog vijf minuten te gaan waren was het verschil terug gelopen tot vier punten en begon
Albatros er weer in te geloven. Ron leek zijn kruit verschoten te hebben en werd vervangen door Thom die
ook gelijk een, naar later zou blijken, erg nuttig doelpunt maakte. Het verschil bleef hiermee vier, maar
Albatros rook duidelijk bloed en schakelden nog een tandje bij om het maximale eruit te slepen. Het verschil
met werd twee snelle doelpunten gehalveerd, maar Lisanne was weer scherp in de afronding van een vrije
bal. Het mee gereisde Lierse publiek hield de adem in en de vingers gekruist. Nog twee bloedstollende
minuten te gaan, die toch weer niet goed werden uitgespeeld. Gelukkig restte er te weinig tijd voor de
thuisploeg om de gelijkmaker te scoren, hoewel hij wel op de rand van de korf lag. Gelukkig voor Valto viel
hij aan de verkeerde kant van de ring naar beneden en was de overwinning een feit. Met de hakken over de
sloot weer deze week met, net als vorige week, een bloedstollend slot. Een ruime voorsprong die in het
eerste deel werd gerealiseerd bleek uiteindelijk de redding in het tweede deel waardoor de punten mee naar
De Lier gingen. Publiek bedankt voor jullie aanwezigheid en support.
Volgende week is er geen wedstrijd in verband met pakjesavond, maar we zien u allemaal terug in onze
Vreeloohal op 12 december als er tegen Excelsior uit Delft gespeeld gaat worden.
Fijne Sinterklaas en tot de 12e, Arno van Leeuwen.

Valto 4 – Des 5
Afgelopen zaterdag mochten wij thuis aantreden tegen het 5e van Des. Op het veld hadden we deze
tegenstander ook al ontmoet en toen hadden we met 10-4 gewonnen.
Petra was helaas verhinderd en Laura, Kees en Ruben begonnen als reserve aan de wedstrijd.
De eerste aanval leverde gelijk een doelpunt op, dus dat begon lekker. Helaas ging het niet in dat tempo
door, maar Des kwam helemaal moeilijk tot scoren.
Met de rust was het 6-2 in ons voordeel, ondertussen was wel Kees erin gekomen omdat Laurens
geblesseerd was geraakt.
In de 2e helft was het hetzelfde spelbeeld als in de 1e helft waardoor we tot een eindstand kwamen van 115.
We hebben goed verdedigd en kansen genoeg gehad ook, laten we hopen dat we ze over 2 weken wel
afmaken, want dan moeten tegen Weidevogels aantreden.
Groetjes het 4e!

Valto 8 – De Meervogels 9
Sponsors: Ruitenburg, Buro Staal en Goed Wonen
Oké, Meervogels… Op papier zouden we deze wedstrijd moeten winnen, maar je weet het maar nooit. Zeker
niet met Meervogels. Hun spelletje is schieten, schieten en nog eens schieten. En als ze op schot zijn, dan
kan dat een flinke score opleveren. Maar als niet op schot zijn…
Wij waren met inschieten in ieder geval niet op schot, zoals meneer van den Berg subtiel opmerkte. Maar ja,
dat was inschieten, wij bewaren alles voor in de wedstrijd... Toch?!
Nou nee! Met rust stond het 3-2. Meervogels was gelukkig niet op schot, maar wij ook zeker niet! Hier moest
verandering in komen. En die verandering heette in ons geval deze keer Sjors. Hij wist de tweede helft de
korf regelmatig te vinden. De rust had Meervogels ook goed gedaan, zij wisten hun ruststand te
vervijfvoudigen. Wij verviervoudigden onze ruststand. Nou lijkt dat misschien niet genoeg, maar reken maar
na…
Marja en Hellen super bedankt voor het invallen!!! En dank aan al onze trouwe supporters. Met één in het
bijzonder: terwijl dochter in Parijs zat, zat vader toch op de tribune. TOP!
Groetjes,
Valto 8

Valto A1 - Groen Geel A2
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag stond er voor de A1 weer een interessante thuiswedstrijd op het programma. Een week
geleden inmiddels, hoefde er onverwachts niet gespeeld te worden. De wedstrijd met Meervogels A1 werd
verplaatst naar zaterdag 5 december. Dus Valto staat in de stand nu ook op een wedstrijd minder. Tot nu toe
2 punten uit 2 wedstrijden, waar 4 ook had gekund. Maar goed, zaterdag dus Groen Geel. De ploeg die dit
binnenseizoen op 6 uit 3 stond, dus alles gewonnen. In eerste instantie zonder Hugo, omdat zijn vriendin
naar het ziekenhuis moest vanwege de aanstaande baby. Uiteindelijk bleek er niks te gaan gebeuren en
zoals we Hugo kennen kwam hij dus als een speer naar De Lier om bij de wedstrijd te zijn. Gelukkig was
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Thom er ook bij, voor het geval dat Hugo niet had kunnen komen. Dit duo bleek uitstekend te werken voor
de A1. De start was goed, meteen een 3-0 voorsprong. Daarna kwam Groen Geel ook op gang. Het werd
een gelijkopgaande eerste helft waarbij de ruststand dus bepaald werd door de goede start van de A1, 3
verschil bij 12-9. De tweede helft kwam Groen Geel aardig terug, maar Valto bleef met wat geluk ook steeds
mee scoren. Groen Geel had een hoop meer goals kunnen maken, maar dat lieten ze na. Daarbij hadden ze
ook veel pech. Valto maakte er dankbaar gebruik van, en besloot de wedstrijd op 23-17. We hebben goed
gebruik gemaakt van de off-day van de koploper. En daarmee onszelf een goede plek bovenin vergaard. We
kunnen volgende week tegen Meervogels op een gedeeld eerste plek komen, wat heel netjes is. We staan
nu op 4 punten uit 3 wedstrijden, een prima prestatie. Maar we zullen er elke week moeten staan met z'n
allen om die positie vast te houden. Op naar volgende week,
De A1

Valto B1
Na onze eerste wedstrijd te hebben gewonnen,
waren we weer met goede moed aan een nieuwe wedstrijd begonnen.
In de eerste helft deden wij nog aardig mee,
in de tweede helft vonden wij het wel allemaal oké.
In de rust stond het 12 tegen 8,
wat ons goede moed heeft gebracht.
Maar Deetos trok aan het langste eind,
waarmee onze moed ook verdwijnt.
Ze waren gewoon iets beter,
het liep daardoor bij ons voor geen meter.
De eerste helft was wel goed,
dat is hoe de tweede helft ook moet!
De eindstand was in ons nadeel,
het was weinig tegen veel.
Volgende week uit tegen Nieuwerkerk,
daar verwachten we wel wat vuurwerk.
We zien jullie wel daar,
maar dit gedicht is nu klaar.
Groeten van mij,
ik ben weer blij.
Doei.

Valto B2 – Avanti B3
Het was een belangrijke wedstrijd omdat we nog geen punten hadden.
We hadden er veel zin in door een motivatie gesprek van Cock.
We gingen er meteen goed op en kwamen 2 punten voor te staan.
De meiden scoorden er heel veel en Luuk maakte een afstandschot die korfloos ging.
De eindstand is 9 – 4 geworden.

Valto B3- Ondo B4
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen Ondo, het was een spannende wedstrijd, het liep gelijk op.
In de 4de minuut werd er een gescoord door Martijn, een minuut later scoorde Ondo weer een doelpunt
tegen, maar gelukkig in de 6de minuut werd het 2-1 Noortje scoorde. We kregen ineens heel veel
doelpunten tegen 2-2, 2-3,2-4 maar, toch scoorde Romy en Richelle er allebei nog eentje. Na de pauze
verliep het weer best goed het eerste Doelpunt werd gescoord door Martijn, helaas kregen we er een tegen.
Romy scoorde de 6-6, het werd inmiddels al 7-7. Noortje scoorde 2 keer 9-7, vorig seizoen hadden we tegen
hun de kampioens wedstrijd, dus we moesten tegen hun winnen! De eind stand was 12-8 voor ons
geworden, gelukkig maar!

Valto C1 Fortuna C1
afgelopen zaterdag moesten we spelen tegen Fortuna. Van tevoren wisten we dat het een moeilijke pot zou
gaan worden maar we gingen er allemaal voor. In het begin van de wedstrijd konden we aardig bij elkaar
blijven met de stand. Net voor de rust liepen hun uit naar de stand van 5-10. Na een goed praatje van Ron
en Laurens begonnen we vol goede moed aan de tweede helft. Ook al kwamen we goed terug in de tweede
helft, helaas konden we de wedstrijd niet winnen. We hebben verloren met 12-14, we hebben supperr goed
gespeeld.

De Bijblijver, 30 november 2015

9

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

Gescoord hebben:
tessa 4x
bas 4x
laura 2x
jan-pieter 1x
wouter 1x
Groetjes de C1

Valto D1
Op zaterdag 28 november moest Valto D1 thuis spelen tegen Eibernest D1. Het begon met 1-0 voor
Eibernest en al gauw werd het 3-0. Het was een moeilijke pot voor ons. De ruststand was dan ook 6-2 voor
Eibernest. Daarna kwamen we nog wel een keer terug tot een verschil van maar 2 doelpunten, maar al snel
scoorde Eibernest weer. Uitslag 5-13. Doelpuntmakers: Koert 2x, Kim, Elise en David. Volgende wedstrijd is
helaas pas op 19 december, uit tegen ALO D1.

Valto D2 – Sporting Trigon D2
We begonnen met 1-0 voor Valto, vlak daarna scoorde hun gelijk 1-1. Toen 2-1 en gelijk weer 2-2.
Zo bleef het doorgaan. Uiteindelijk gingen we de rust in met 7-4.
De wedstrijd was erg slordig we gooiden rare ballen. Maar er zaten ook goede dingen in zoals naar de
rugkant lopen.
In de 2e helft kwam de club uit Leiden er niet meer aan te pas. Zo konden wij de score lekker uitbouwen.
Met een eindstand van 12-5 mogen we zeker tevreden zijn.
Zelf vond ik het goed gaan.
Groeten van Niels

Valto D3
Valto D3 moest afgelopen zaterdag thuis tegen ONDO D3.
Valto kreeg gelijk een grote kans maar miste die. Na veel kansen viel er dus
eindelijk een doelpunt aan de kant van Valto. De D3 begon op gang te komen en het werd uiteindelijk 2-0
door Lisa en Daan. En Sanne bracht met een mooie doorloop de stand op 3-0.
ONDO had niet vaak de bal gehad. Maar nu liep het toch wel even stil bij Valto. Maar toch werd het 4-0.
In de 2e helft ging het niet zo lekker bij Valto waardoor ONDO toch scoorde. Maar toch won de D3 met 4-3!

Valto D4
Het was een spannende wedstrijd. We hebben 7-7 gelijk gespeeld. Het eerste doelpunt was voor
Meervogels. Het tweede doelpunt van Valto door Justin. Toen had de tegenpartij 4 doelpunten gescoord. En
toen kwam Valto weer in actie en maakte Stan er 5-2 van, Ivar (uit de C3) maakte er 5-3 van. Toen werd het
5-4 door Sven. Justin maakte er gelijk spel van. Maar later scoorde de tegen partij weer twee keer en werd
het 7-5. Justin scoorde er weer 1 en dus was de stand 7-6. Ivar scoorde in de laatste vijf minuten er nog 1 en
werd de stand 7-7. Het was een leuke wedstrijd.

Valto E1
We begonnen de wedstrijd goed tegen Die Haghe en kwamen eerst op 0-1 achter ,maar herstelde snel en
namen brutaal de voorsprong 2-1.
Zo besloten we de eerste kwart.
Bij afwezigheid van Tim Krapels en het spelen met 1 heer, zetten zij het 2 e kwart een 3 e heer tegenover.
Zo stonden we al snel met 2-8 achter en was ons verzet gebroken.
Wij liepen continue achter de feiten aan , maar in het 4e kwart toen zij weer met 2 heren gingen spelen ,
hebben we goed partij gegeven met Brecht van der Meer als invaller uit de E2.
Zij scoorde ook nog wat een mooi persoonlijk succesje was.
Uiteindelijk was de eindstand 4-12 en hebben we het van de 3 keer dat we tegen Die Haghe hebben
gespeeld nu het beste qua uitslag gedaan.
Iedereen heeft alles gegeven en complimenten naar iedereen dus.
Volgende week vanwege de sinterklaas zijn we vrij .
Groetjes van Mieke
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Valto E3 – Fortuna Logisti E3
Vandaag moesten we thuis tegen Fortuna E3 . We hadden er weer heel veel zin in iedereen was weer en
Brecht was ook van de partij als invaller. De scheidstrechter van vandaag was Petra Dijkstra . En met de
vaste kern supporters moet het vandaag goed komen .Na een positief praatje van Femke begonnen we aan
de wedstrijd . We wisten snel te scoren binnen 10 minuten stonden we al 4-0 voor . Voor de rust was het al
8-0 super gedaan allemaal .In de rust even wat drinken en een energie snoepje van Estelle . En we gingen
gewoon door met goed over te spelen naar elkaar .We scoorde er nog 3 dus was het 11-0. Nu Fortuna wist
toch ook nog een keer te scoren 11-1. Estelle scoorde 12-1 .Fortuna nog een keer 12-2. En Jonne denk
laat ik ook nog maar een keer scoren 13-2 .Wat tevens ook de eindstand was .Jonne was vandaag de top
schutter met 7 keer . En uitgeroepen tot speelster van vandaag . Heel het team heeft vandaag gescoord
Super gespeeld. Estelle 4 keer en Luna 1 keer en Christy 1 keer . Het was een leuke wedstijd om te kijken
.Zo zie je het korfbal spelletje doe je met het hele team en natuurlijk ook samen met jullie mascotte BALTO
de beer. En niet te vergeten Femke Leidster en de Scheidsrechter Petra .

Groetjes van Ron en Estelle

Valto E7
Deze zaterdag was een leuke wedstrijd. De meiden van E7 hadden er veel zin in. We waren allemaal Jette ,
Noortje, Tess, Lotte en Naima. Al snel opende Tess de score. Noortje en Jette hebben ook gescored. We
hebben gewonen met 10-4
Groetjes, Naima

Valto E8 – Madjoe E5
Coach Romee had weer goede opstellingen en tips. We kregen al snel een strafworp tegen. Maar gelukkig
schoot Madjoe mis. Onze strafworp ging ook mis. Maar toen scoorde Dieuwertje 1-0. Toen 11.
Tweede kwart: Dieuwertje had vaak ruimte om te schieten: 2-1. Toen Rosann 3-1. Joëlle
schoot helaas mis. Toen 3-2 en 3-3. Rust.
We liepen goed vrij. En onderschepten de bal ook vaak. Demi schoot helaas mis. Derde kwart
bleef het 3-3.
Vierde kwart kwamen we 3-4 achter. Het werd erg spannend. Floor gooide heel vaak goed
aan. Dieuwertje had weer vaak ruimte om te schieten en schoot gelukkig ook vaak raak. Eindstand 6-4 J J
J. Een mooie teamprestatie!
Groetjes, Dieuwertje en Arjen

Valto F1
dan is het maandag 23 november vanavond hebben we geen training maar een wedstrijdt valto f1 speelt
tegen excelsior f1
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kijken dat we nu wel de winst kunnen pakken want laaste wedstrijdt hebben we ook al verloren en nu willen
we wel een keertje winnen. de wedstrijdt gaat in het begin. het gaat aardige gelijk op met rust staat het 3-5
en het gaat goed maar dan staan we in de derde kwart gelijk met 5-5 gaat goed maar dan de laaste tien
minuten loopt excelsior weg ze scoren de een na de ander doelpunt maar daar klinkt de eind singaal het zit
er op helaas wel verloren maar 7-12 is niet slecht het gaat steeds beter zet hem op f1 we komen er wel
met vriendelijke groet tobias van vliet

Valto F1-Die Haghe F1
Vandaag moesten we thuis tegen de F1 van Die Haghe spelen. Op het veld
hebben we ook tegen Die Haghe gespeeld, maar dan tegen de F2. We wisten toen 2 maal
de winst binnen te halen. De F1 blijkt echt een stuk sterker te zijn en we moesten dan
ook flink ons best doen om ze zo min mogelijk te laten scoren. We waren nog maar net
begonnen en toen kwam onze “Super speler”al in het veld. Gelukkig had dit gelijk effect
en gingen wij ook doelpunten maken. Ondanks dat we bijna de hele wedstrijd met
zijn 5-en hebben gespeeld en steeds beter gaan verdedigen, was Die Haghe F1 een maatje
te groot voor ons en verloren we met 12-26.
Groetjes van Lenne

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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