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To coach or not to coach
In de sport zijn er een aantal vaste waarden die de sport máken. Uiteraard zijn dat de spelers, met daarnaast
een scheidsrechter, een trainer en … vooral bij de jeugd … een coach. Of leider, als je in de jaren tachtig
hebt gespeeld. De leider van weleer was de vader of moeder van één van de spelers, niet gehinderd door
enig gebrek aan korfbalkennis.
En dat was ook geen probleem, de kinderen wisten zelf wat wat ze op de training hadden meegekregen. En
naast het feit dat de kennis en inzicht van het spelletje gedurende het seizoen toenam, maakte de
pedagogische en sociale kennis en ervaring enige tekortkomingen ruimschoots goed. Een aanmoediging in
het veld, een kind bij de les houden een klop op de schouders, zorgen voor een eerlijk wisselbeleid en de
administratieve plichtpleging aan het einde hadden geen korfbalkwaliteiten nodig.
Tijden veranderen, maar de hierboven geschetste situatie verschilt niet heel veel met de huidige tijd.
Natuurlijk is er in 30 jaar veel gebeurd. Tijd lijkt schaarser dan ooit, drukte lijkt meer regel dan uitzondering
en het verenigingsgevoel is niet meer zo vanzelfsprekend. Daar tegenover staat echter dat de technologie
ons helpt. Formulieren zijn met een paar klikken ingevuld en verstuurd en alle kinderen/ouders staan met
elkaar in directe verbinding via WhatsApp.
Bij Valto zijn we nog op zoek naar coaches, leiders en wat mij betreft ouders. Het gaat met name om een
aantal jeugdteams, zoals de A2, B3, C4, D4 en E4. Die laatste heb ik zelf mogen coachen afgelopen
zaterdag. De titel "interim coach" klinkt leuk en staat goed om mijn CV. Het feit dat mijn eigen dochter
meespeelt, maakt niet zoveel uit. Ze is gewoon één van de spelers. Het feit dat ik nog wel iets van korfbal
weet, maar ook niet zoveel uit. Zoals gezegd is de pedagogische en sociale kijk op het team en de spelers
minstens zo belangrijk. Ik heb zelf kunnen ervaren dat het digitaal wedstrijdformulier prima te verwerken is.
En mocht ik een keer niet kunnen, dan zijn er nog 4 ouders die het voor een keertje kunnen overnemen.
Uiteindelijk functioneert het dan prima en de kinderen hebben de begeleider die zo hard nodig is.
Dus … denk er een keer over na, praat eens met de trainer of een andere coach, vraag het mij en denk
vooral aan het feit dat de kinderen er bij gebaat zijn. Een combi met een andere ouder is prima te doen,
denken in mogelijkheden is de boodschap. Het is ook nog eens de ideale kans om geen wedstrijd meer van
je kind te missen! Uit ervaring kan ik zeggen dat het ontzettend leuk is om te doen.
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Oh en mocht de jeugd niets voor je zijn, zoek je het hogerop, heb je ambitie? Dan is er altijd nog Valto 3. De
beloften van Valto, waaraan ik had beloofd een goed woordje te doen. Zij zoeken ook nog een enthousiaste
coach. In mijn schema gaat het niet meer passen, misschien in die van jou? Ze zien de sollicitaties graag
verschijnen!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma a.s. zaterdag
tussen haakjes Gastvrouw

Opstellingen zaterdag 10 september
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG
VALTO 3
Heren:
Dames:

Aanwezig: 13.15 uur
Michael, Daniel, Thomas, Derk, Heer V4
Rosalie, Romy B, Aileen, Manon G, Joyce, Mariska

VALTO 4
Heren:
Dames:

Aanwezig: 14.15 uur
Rob, Kees, Frank M, Ruben, Roland, Niels K, Marnix
Lisa V, Lisa R, Laura H, Ellen, Antoinet, Mirjam

VALTO 5
Heren:
Dames:

Vertrek: 14.00 uur
Marco, Mark, Dennis, Frank P, Martijn D
Petra, Helma, Annemiek, Hellen, Anna, Ilse, Nia, Esther

VALTO 6
VALTO 7

VRIJ
VRIJ

VALTO 8
Heren:
Dames:

Vertrek: 12.30 uur
Martin B, Michiel B, Arie, Bart, Peter R
Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne
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Ik begrijp dat wellicht niet iedereen ieder weekend aanwezig kan zijn, maar zodra je dit weet meld je dan
direct af via wsv@ckv-valto.nl. Ook wanneer je in een groot team speelt, waar het misschien geen gevolgen
heeft als je er niet bent, zou ik toch graag je afmelding ontvangen, zodat ik hier rekening mee kan houden.
Afmeldingen dus bij voorkeur per mail, Mocht je je toch op het allerlaatste moment moeten afmelden, graag
even een app’je of een belletje naar mij (0613235155).
Groeten,
Thom Voskamp

Uitslagen

Nabeschouwingen
VALTO 1 begon een nieuw jaar in de eerste klasse met een thuiswedstrijd tegen WION. Waar er in het
begin nog wat opstartproblemen waren bij de ploeg van de nieuwe trainer Marrien Ekelmans, werd er in het
vervolg van de wedstrijd bij vlagen gespeeld met WION. Het krachtsverschil kon echter niet heel duidelijk in
de score worden uitgedrukt bij rust (13-9), maar aan het einde van de wedstrijd stond er toch een duidelijke
24-17 uitslag op het bord.
VALTO 2 begon het seizoen tegen een sterk spelend PKC 4. De gasten uit Papendrecht wisten de korf
e
makkelijk te vinden. Waar het 2 veel moeite moest doen om tot kansen te komen, wisten de gasten uit alle
hoeken en standen de mand te vinden. Uiteindelijk leidde dit tot een ruime zege voor de Papendrechters:
14-24.
e
VALTO 3 is dit jaar een jong team aangevuld met wat meer ervaren krachten. Dat het 3 het in veel
wedstrijden moeilijk gaat krijgen lijkt een gegeven, maar het belangrijkste is om met elkaar toch stappen te
De Bijblijver, 5 september 2016

3

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
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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
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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
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gaan maken en goed mee te komen in de 3 klasse. In de eerste wedstrijd uit bij Vriendenschaar in
e
Hardinxveld had het 3 het in ieder geval nog wel heel lastig. De wat meer ervaren spelers van
Vriendenschaar schoten erg zuiver en wisten er 22 te maken. Et derde stelde hier slechts 10 goals
tegenover.
VALTO 4 herbergt heel wat kwaliteit van oud selectie spelers, gemixt met enthousiasme van mensen die de
selectie in een aantal gevallen net niet gehaald hebben. Dat er veel kwaliteit in deze ploeg zit bleek al direct
in de eerste wedstrijd. Uit bij Avanti in Pijnacker werd er met 11-17 gewonnen.
VALTO 5 is een team met veel ervaring aangevuld met wat jonge dames die samen een goede mix vormen.
Het team is redelijk hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar, en in de eerste wedstrijd bleek gelijk dat
het team goed op elkaar ingespeeld is. Vooral verdedigend was er geen vuiltje aan de lucht. Het vijfde wist
de eerste wedstrijd met een afgetekende 20-6 te winnen.
VALTO 6 speelde de burenruzie tegen ODO uit Maasland. Waar het zesde in het begin van de wedstrijd nog
achter ODO aan moest, was dit aan het einde van de wedstrijd andersom. Het zesde knokte zich prima terug
en kon uiteindelijk ook aan het langste eind trekken: 12-8.
VALTO 7 speelde laat in de middag uit in Voorburg tegen VEO. Wellicht dat het invallen in andere teams
eerder op de dag bij sommige spelers zijn tol eiste, want het zevende kwam nooit echt in de wedstrijd. Na
het laatste fluitsignaal stond er een 16-11 uitslag op het scorebord.
VALTO 8 staat ook wel bekend als de bronto’s. Deze door VALTO 8 zelf gegeven bijnaam slaat op de
ervaring die vele van de spelers met zich mee brengen. Dat dit niet altijd genoeg is om de punten binnen te
slepen, bleek afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Futura. Je kan namelijk nog zoveel ervaring
hebben, als de tegenstander simpelweg meer scoort, ga je de wedstrijd niet winnen. Dit was bij het achtste
het geval, het werd 13-21 in het voordeel van Futura.
VALTO A1 promoveerde afgelopen jaar naar de overgangsklasse, waar zij direct aan de bak mochten tegen
DeetosSnel A2. Dat de A1 thuis hoort op dit niveau, bewezen zij direct in de eerste wedstrijd. Ondanks dat
de A1 het te lang spannend hield, heeft men wel de gehele wedstrijd op voorsprong gestaan. Dat dit gaatje
uiteindelijk nog 4 punten werd, werd echter pas in de slotfase bewerkstelligt. Uitslag: 10-14.
VALTO A2 speelde op ons eigen kunstgras tegen het eerste junioren team van Korbatjo uit Oud-Beijerland.
Des te knapper is het dat de A2 de tegenstander compleet van het veld veegde. Vanaf het eerste fluitsignaal
zat men er bovenop en werd er lustig op los gescoord. Bij de rust was het gat al geslagen en dit gat werd
uiteindelijk 12 punten. De A2 won haar eerste competitiewedstrijd met 19-7.
A-jeugd
VALTO A1 begon de competitie met een uitwedstrijd tegen Deetos A2. De eerste helft ging het gelijk op en
de kleedkamers werden opgezocht met een 5-6 ruststand. VALTO was wel de betere ploeg, maar wist dit
niet in de score om te zetten. Ook na rust ging het nog lang gelijk op, tot VALTO de eindsprint inzette en
Deetos niet kon volgen: er werd een gat geslagen, dat niet meer ingehaald werd. Einduitslag: 10-14. A.s.
zaterdag speelt de A1 thuis tegen Vitesse A1, dat afgelopen zaterdag met maar liefst 30-14 van RWA A1
wist te winnen.
VALTO A2 startte thuis tegen Korbatjo A1. Het eerste doelpunt was voor Korbatjo, maar dat was dan ook de
enige keer dat Korbatjo op voorsprong wist te komen. Gaandeweg de wedstrijd kwam de A2 steeds meer en
meer in haar spel en er werd scherp geschoten. Met rust was de voorsprong ‘slechts’ twee doelpunten, maar
in de tweede helft werd deze voorsprong steeds groter en de einduitslag was 19-7. A.s. zaterdag speelt de
A2 uit tegen PKC A7, die ook haar eerste wedstrijd ruim wist te winnen, 10-22.
B-jeugd
Valto B1 speelde thuis tegen ONDO B1. Geen gelukkige wedstrijd voor de B1, want het wilde maar niet
lukken en bij de tegenstander daar en tegen vielen alle ballen er lekker in. Lange tijd bleef de nul op het
scorebord staan voor VALTO, maar ‘gelukkig’ vielen er op het laatst toch nog een paar ballen in. Einduitslag
4-19. Gauw vergeten en de focus naar de wedstrijd van a.s. zaterdag. De B1 speelt dan uit tegen Maassluis
B1, die nipt van Avanti B1 verloor, 15-13.
VALTO B2 speelde uit tegen ODO B1. De B2 heeft drie Westlandse tegenstanders en gaat daarom lekker
op de fiets naar de uitwedstrijden! (daar kunnen meer teams een voorbeeld aan nemen…) Het werd een
spannende gelijk opgaande wedstrijd, waarin VALTO net een beetje tekort kwam om de overwinning weer
op de fiets mee naar huis te nemen, er werd met 10-8 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen
ONDO B2, die een ruime overwinning (22-2) behaalde op Dijkvogels B2.
VALTO B3 speelde uit tegen KVS B2. Vanaf het begin was duidelijk dat de B3 de betere ploeg was en al
gauw stond er een ruime voorsprong op het scorebord. Halverwege de tweede helft liet de B3 KVS wat
dichterbij komen, maar echt spannend werd het niet meer. Er werd met 4-7 gewonnen. A.s. zaterdag speelt
de B3 thuis tegen ONDO B4, die speelde afgelopen zaterdag gelijk tegen Excelsior B2.
Valto C1 Een jonge C1 dit jaar die het spits in deze competitie af mochten bijten tegen Avanti C1. Vol goede
moed stapte het team het veld in maar het wilde helaas niet zo lukken tegen tegenstanders die soms meer
dan een kop groter waren dan wij. Dit resulteerde in een nederlaag van 5-15. Volgende week tegen
Weidevogels opnieuw beginnen!
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Valto C2 ging op bezoek bij Avanti C3. De C2 is, op een enkele speler na, al goed op elkaar ingespeeld.
Toch lukte het niet om alle punten mee terug te nemen naar De Lier. Na een 5-5 gelijkspel werden de
punten verdeeld. Volgende week thuis tegen Phoenix C1 proberen om alle punten in De Lier te houden!
Valto C3 startte het seizoen tegen DKC C1. De C3 kwam goed uit de startenblokken en kwam al snel op 0-3
voorsprong. DKC kwam steeds beter in de wedstrijd en knokte zich naar een gelijke stand waarna het
stuivertje wisselen werd. Aan het einde van de wedstrijd was het nog steeds niet beslist en stond er 7-7 op
het scorebord. Wel goed om te zien dat het team nu al sprongen maakt in het spel! Volgende week komt
Nexus op bezoek.
Valto C4 speelde thuis tegen Fortuna C5. Het werd een wedstrijd met veel invallers door afwezigen en
uitvallers door blessures. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en deze ging aan het begin ook nog
gelijk op. Helaas lukte het Fortuna toch om uit te lopen naar een 3-6 overwinning. Komende zaterdag gaat
de C4 op bezoek bij ODO om hun krachten te meten.
Valto D1 ging op bezoek bij VEO D1. Hoewel er veel doelpunten gemaakt worden, was het niet genoeg om
te winnen. Er werd met 10-7 verloren. 7 doelpunten in een eerste wedstrijd is wel een prima begin. Volgende
week komt Fortuna D2 op bezoek.
Valto D2 mocht gelijk de eerste wedstrijd een stuk uit de buurt, en wel naar KOAG in Krimpen aan de IJssel.
Gelukkig was de reis niet voor niets en werd er met 6-11 gewonnen. Zaterdag komt ONDO D2 op bezoek.
Valto D3 is ingedeeld in een sterke poule en speelde hierdoor een lastige wedstrijd tegen Dijkvogels D1.
Aanvallend kwamen er hierdoor niet veel kansen. Verdedigend werd het in het begin nog wel goed dicht
gehouden maar in de tweede helft ging Dijkvogels los. Er werd met 2-14 verloren. Komende zaterdag zijn
jullie vrij.
Valto D4 begon fel en scherp tegen Excelsior D1. Na de eerste aanval stond het al 4-1 voor Valto en met
rust zelfs 5-1. Na rust deed Valto het wat rustiger aan en kon Excelsior ook nog 2 doelpunten maken
waardoor de uitslag 5-3 werd. Zaterdag gaat de D4 bij ONDO D3 op bezoek.
Valto E1 ging op bezoek bij Die Haghe E1. Dat werd een pittige wedstrijd! Die Haghe scoorde doelpunt na
doelpunt. Gelukkig wist Valto ook nog de nodige punten te pakken. Toch was de overwinning duidelijk voor
Die Haghe: 17-8. Komende week komt Weidevogels E1 op bezoek.
Valto E2 kreeg Avanti E3 op bezoek deze week. Valto was duidelijk de sterkere partij en liet maar 1 doelpunt
door. Zelf maakten ze er 9 waardoor het een 9-1 overwinning werd. Komende zaterdag is de E2 vrij.
Valto E3 ging de eerste wedstrijd naar Ondo in 's-Gravenzande. Onze E3 moest er hard voor werken tegen
deze snelle tegenstander. Het harde werken werd wel beloond. Valto won met 7-9. Volgende week wacht
Fortuna E6.
Valto E4 speelde thuis tegen Die Haghe E4 en was heer en meester in het veld. Met een nieuw lid in de
basis werd er toch eenvoudig met 18-3 gewonnen. Ga zo door met z'n allen, bijvoorbeeld volgende week
tegen Excelsior E2
Valto E5 speelde tegen ONDO E5 en was de sterkere ploeg, zowel in balbezit, baltempo en het creëren van
kansen. Er werd met 7-5 gewonnen. Komende zaterdag speelt de E5 tegen Avanti E5.
Valto E6 had het heel lastig tegen ODO E4. ODO was duidelijk de betere ploeg en kwam tot 15 doelpunten.
De E6 gooide er ook nog 3 in. Volgende week tegen ONDO E7 opnieuw proberen!
Valto E7 speelde ook tegen ODO en wel tegen hun E3. Ook dit was duidelijk een lastige wedstrijd. Het lukte
Valto nog niet om te scoren waardoor er 10-0 verloren werd. Blijven oefenen op de training, dan komt het
vanzelf! Misschien lukt het zaterdag tegen Fortuna E7 al?!
Valto F1 had het aan het begin van de wedstrijd moeilijk tegen ONDO maar kwam steeds beter in de
wedstrijd. Helaas trok de F1 toch net aan het kortste eind, er werd met 12-11 verloren. Volgende week tegen
Futura F1 gelijk goed uit de startblokken, dan zit er misschien wel winst in.
Valto F2 is een team met alleen maar nieuwe spelers, maar wat deden ze het leuk! Met rust stonden ze al 20 voor tegen ONDO F4 en hadden ze dus al 2x heel hard kunnen juichen! Na de rust ging het scoren
gewoon verder en er werd met 5-1 gewonnen. Heel knap voor jullie allereerste echte wedstrijd! Eens kijken
of het volgende week bij ODO F2 nog een keer wil lukken!

Dug-outs ... wie, wat, waar en hoe
Jullie hebben ze vast al bewonderd afgelopen week en weekend. Nieuw op het veld, als een tweeling naast
elkaar. De nieuwe dug-outs zijn binnen en daar zijn we ontzettend trots op! En we zijn er zuinig op, daarom
een paar regels voor het gebruik van en de omgang met de dug-outs.
•
•
•
•

Als er geen wedstrijden worden gespeeld, blijven de dug-outs aan de kant staan. Nu nog tegen het hek,
later tegen de sporthalmuur.
Hoewel ze best stevig zijn, wordt er niet op geklommen of in gespeeld. Ze zijn om in te zitten, meer niet.
Er zitten wielen onder waarmee ze verplaatst kunnen worden, haal ze van de rem af, rij rustig naar de
plaats van bestemming en zet ze weer op de rem.
Als de selectie speelt, staan ze allebei naast het veld waarop wordt gespeeld, meestal is dat veld 1.
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•

•
•

Bij andere wedstrijden kunnen ze worden verdeeld over de twee velden. Als het regent mogen de coach
+ reserve spelers er in zitten en we nodigen de coach + reserve spelers van de tegenpartij uit om er bij
te komen. Ze zijn groot genoeg.
Het publiek neemt dus niet plaats in de dug-outs, hoe verleidelijk ook.
Na de laatste wedstrijd zet het team wat als laatste op dat veld heeft gespeeld de dug-out(s) weer terug
op de juiste plaats.

Ik hoop dat we hiermee ontzettend lang plezier van de dug-outs gaan hebben!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Gezocht: Creatieve bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuw lid met Marketing & PR in de portefeuille, zoals dat zo
mooi wordt genoemd. Rosanne heeft na een meer dan verdienstelijke termijn aangegeven dat ze meer tijd
wil besteden aan haar bloeiende onderneming en dat kunnen we volledig begrijpen. Ze laat echter wel een
lege stoel achter, die we graag weer gevuld zien. Want, ieder bestuurslid is belangrijk en heeft zo zijn of haar
eigen gebied.
Wat doe je dan als bestuurslid Marketing & PR hoor ik je denken.
Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt dat alle communicatie goed verloopt, van persberichten tot social media, maar ook de
interne communicatie. Dit voer je zo min mogelijk zelf uit, maar zorgt dat de mensen die dit doen, het
goed kunnen doen.
• Je zorgt voor de sponsoring en acties die vanuit de club worden georganiseerd. De uitvoering
hiervan ligt voornamelijk bij de sponsorcommissie, maar je bent goed op de hoogte en zorgt dat
deze commissie goed kan functioneren en weet waar de prioriteiten liggen.
• Je zorgt er voor dat alle jeugdactiviteiten kunnen worden georganiseerd, maar ook de einddag, het
jeugdkamp en het trainingsweekend. Ook hier zijn weer aparte commissies voor.
• Je zorgt er voor dat zoveel mogelijk mensen VALTO zó leuk vinden, dat ze meteen lid willen worden.
Hiervoor zijn onder andere de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de
Sportmarathon voor en ook daar zijn het weer de leden die deze evenementen organiseren.
Je doet dus eigenlijk niet zo veel … nou ja, zo weinig mogelijk in de uitvoering dan. Dat is het doel. Soms is
het leuk om juist wél zelf mee te doen en vooral mee te denken. Vanuit het beleid van VALTO op jouw
terrein. Maar ook als bestuurslid over de andere onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je vergadert
één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de commissies die je
onder je hoede hebt.
Wat je ervoor terugkrijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland!
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Rosanne even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Gezocht: Financiële bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Chris heeft na meerdere
bestuursfuncties en dus na een lange tijd in het bestuur aangegeven dat hij zich wil richten op het
trainen/coachen van VALTO 2 en andere activiteiten buiten de vereniging en ook dat kunnen we volledig
begrijpen. Ook hij laat een lege stoel achter, die we als overgebleven bestuur weer graag gevuld zien. Want,
zonder penningmeester, geen bestuur en ook geen club.
Wat doe je dan als Penningmeester hoor ik je denken.
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Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt voor de boekhouding van de club. Je zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven netjes
worden geadministreerd, houdt het bestuur hiervan op de hoogte en zorgt voor financieel realisme
bij besluiten.
• Eens per jaar maak je de balans op met daarbij een analyse van hoe het seizoen verlopen is. We
zijn een mooie vereniging in een solide financiële situatie.
• Je maakt een begroting, welke gebaseerd is op het voorgaande jaar, maar ook de toekomstige
omstandigheden en plannen voor de komende jaren.
• Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en alles wat met materiaal en
onderhoud te maken heeft. Hiervoor zijn commissies ingesteld met veel kennis en ervaring, dus
aansturen is de opdracht.
Je doet dus de administratie zoveel mogelijk zelf en op de uitvoering van exploitatie en onderhoud zie je toe.
Dat is het doel. Maar denk je mee als bestuurslid over alle onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je
vergadert één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de
commissies die je onder je hoede hebt.
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland! Daarnaast krijg je ondersteuning van Chris waar nodig, je staat er
dus in het begin zeker niet alleen voor!
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Chris even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

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

Nieuws van de Technische Commissie
Nou mensen, het eerste weekend zit erop. Veel ploegen weten al
enigszins waar ze staan. Valto 2 had het pittig, net als Valto 3.
Valto 1 deed goede zaken door te winnen van Wion, het ging nog
redelijk makkelijk zelfs. Ook A1 haalde de punten binnen, maar B1
en C1 hadden het moeilijk. Kortom, we weten waar we aan moeten
werken. De trainers kunnen aan het werk!

Nog enkele trainers en coaches
Helaas moeten we nog steeds constateren dat we enkele trainers en coaches missen. Een laatste dringende
oproep aan alle senioren en spelers uit A en B. Jullie weten hoe belangrijk het is om als jeugdspeler een
trainer en coach te hebben. Laat ze alsjeblieft niet in de koud zijn. Geef je op bij Johan!
Gelukkig zijn er wel al een aantal positieve reacties. Alvast dank aan Martin van der Eijk, Diana van Duin en
Wim van Dalen dat ze een team willen coachen!

Indeling senioren voor het seizoen 2016-2017
Bijgaand de definitieve indeling senioren voor het seizoen 2016/2017.

Selectie

Kevin
2 Bart
3 Frank
4 Laurens
5

Barnhard
Leeuwen, van
Rijcke, de
Verbaan

Manon
Judith
Naomi
Iris
Sanne

Ende, v.d.
Goedendorp
Grootscholten
Raadt, de
Raadt, de

Ron
Michiel
Floris
Pieter
Steven
Niels

Boekestijn
Cornelisse
Muyen, van
Muyen, van
Vijverberg
Lingen, van der

Lotte
Mandy
Lisanne
Nikki
Sharon

Geest, van
Herbert
Onck
Spronsen, van
Prins

Valto 3

Michael
2 Daniel
3 Thomas
4 Derk
5
6

Ende, van der
Kester
Ris
Velthoven

Mariska
Manon
Joyce
Aileen
Rosalie
Romy

Dam, van
Geest, van
Meijer
Willemse
Prins
Berg, van der

Valto 4
2
3
4
5
6
7
8

Roland
Niels
Ruben
Laurens
Frank
Rob
Marnix
Kees

Ende, v.d.
Koole
Lugt, van der
Meer, van der
Monna
Ruiter, de
Stolze
Verkade

Miriam
Antoinette
Denise
Laura
Laura
Lisa
Ellen
Lisa

Boekestijn
Hanemaaijer
Herbert
Herbert
Meer, van der
Rijcke, de
Ruiter, de
Verkade

2
3
4
5

Marco
Mark
Hans
Dennis
Jeroen

Boekestijn
Geest, van
Ridder
Voskamp
Voskamp

Nia
Petra
Helma
Esther
Hellen
Ilse

Berg, vd
Dijkstra
Hagemans
Jong, de
Korteland
Korteland

Valto 2
2
3
4
5
6

Valto 5
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Valto 6

Annemieke
Anna

Lagerwerf
Staalduinen, van

2
3
4
5
6
7

Vincent
Laurens
Jesper
Daniël
Bart
Nick
Wouter

Cornelisse
Eijk, van
Valstar
Verbaan
Verstegen
Voskamp
Wubben

Mandy
Ryanne
Inge
Nanne
Lysanne

Boeters
Boeters
Dalen, van
Paul
Venetiën, van

2
3
4
5
6
7

Bo
Jelle
Rinze
Frank
Gert Jan
Ruud
Wouter

Alsemgeest
Boeters
Noordam
Poot
Stolk
Stolze
Vijverberg

Marije
Petra
Ria
Linda
Gerda

Dalen, van
Jong, de
Solleveld
Vreugdenhil
Wel, van der

2
3
4
5
6
7

Martin
Michiel
Arie
Sjors
Bart
Peter
Marco

Boekestijn
Bos, van den
Hoogerbrugge
Jansen
Muyen, van
Rijcke, de
Stolze

Jolanda
Leonie
Fiona
Marleen
Rosanne

Berkhout
Oosterhout, van
Rijsdijk
Slaman
Staalduinen

Valto 7

Valto 8

Toptrainers
Hieronder het schema.
Toptrainers schema
Training Valto 3/4/5
Dinsdags 19.00 - 20.00

Toptrainers schema
Training Valto 6/7/8
Dinsdags 21:00 - 22:00

16-Aug

Martin vd Wel

XX

23-Aug

Kevin Barnhard

Trainer 3

30-Aug

Valto 4

Johan vd Meer

06-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

13-Sep

Kevin Barnhard

Trainer 3

20-Sep

Valto 4

Johan vd Meer

27-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

04-Okt

Kevin Barnhard

Trainer 3

11-Okt

Valto 4

Johan vd Meer

18-Okt

Martin vd Wel

Michael Dissel

Herhaling berichten
Extra training Valto 3
Valto 3 traint natuurlijk op dinsdag samen met Valto 4 en 5, maar gaat met ingang van deze week ook
trainen op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur. Valto 3 deelt het veld met C1 en C2. Beetje inschikken, maar
het moet lukken.
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Dames bij Valto 5
Anna, Ilse en Nia worden toegevoegd aan Valto 5. Welkom meiden en veel succes!

KorfbalMasterz
We willen graag dat alle spelers van selectie en Valto A1 KorfbalMaster worden. Als je KorfbalMaster bent,
betekent dit dat je de spelregels van korfbal beheerst. Hieronder de huidige status, alle mensen die nog
geen korfbalmaster zijn hebben nu een uitnodiging gehad om het examen op internet te doen. Check:
http://ckv-valto.nl/valto-doet-mee-aan-korfbalmasterz/
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

We gaan weer wandelen!
De selectie en A1 zijn op 6 augustus al weer begonnen met trainen, vorige week is de overige wedstrijdsport
begonnen met trainen en vanaf deze week gaat ook de breedtesport weer aan de slag. Aangezien alle
teams weer bezig zijn, gaan we ook weer starten met wandelen.
Vanaf donderdag 1 september verzamelen we elke week om 19.00 uur bij de Villa. Om 19.15 uur
vertrekken we en gaan we een uur ‘aan de wandel’. In dat uur lopen we gemiddeld 5,5 km, meestal in De
Lier, maar komend seizoen gaan we ook af en toe een uitstapje maken. Achteraf is er gelegenheid om in de
Villa nog wat te drinken.
In een groep wandelen is een goede stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te
komen en de benen te strekken. Alle VALTO-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de
ouders, opa’s, oma’s, vrienden en buren van VALTO-leden.
Wat:
Wanneer:
Hoe laat:
Hoe lang:
Kosten:

wandelen
vanaf donderdag 1 september elke donderdagavond
19.00 uur verzamelen in de Villa, 19.15 uur vertrekken
ca. een uur / 5,5 km
2x gratis meewandelen, daarna overig lidmaatschap (€ 25 per seizoen)

Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje of een appje, dan zorgen we dat we niet zonder je
vertrekken.
Groetjes,
Marjo Hoogerbrugge | 06 38 71 89 72 | groen-en-bloem@live.nl
Rosanne van Staalduinen | 06 14 37 81 15 | rosannevanstaalduinen@gmail.com

Beste Coaches,
Wil jij met je sportteam ook je gezonde spieren inzetten voor zieke spieren? Dat kan! Schrijf je in met je
sportteam en scoor komend seizoen voor spieren en maak kans op de Spieren voor Spieren Bokaal.
Elk wedstrijdpunt telt en helpt kinderen met een spierziekte aan een betere toekomst.
Hoe werkt het?
Zoek sponsoren die jouw willen sponsoren voor € 0,20, € 0,50 of € 1,- per behaald wedstrijdpunt.
Omdat het aantal te spelen wedstrijden vastligt, ligt het maximale sponsorbedrag ook vast.
Sponsoren kunnen ook kiezen voor een vast bedrag, los van de wedstrijdpunten.
Sponsoren kunnen kiezen of ze de veldcompetitie, de zaalcompetitie of beide willen sponsoren.
Lijkt het je leuk om dit met je team te doen of wil je meer informatie? Mail dan naar
wtc.westland@gmail.com.
Na aanmelden krijg je een sponsorformulier waar je de sponsors op kunt zetten.
Met vriendelijke groeten, Lotte van Geest & Nikki van Spronsen

Te koop
Zwart korfbalrokje (met broekje eraan vast) voor € 10,00.
Te dragen vanaf maat 116/122, en nog helemaal netjes.
Voor informatie:
Melanie Stolze tel 06 - 4343 5252
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BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de
sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren
even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders ophaalt ook
even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet
voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de
mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

8-sept

Bezetting 2

Bezetting 3

10 sept

Za

8.15-12.00

Pascal v Dijk

10 sept

Za

11.00-14.00

10 sept

Za

12.00-15.00

10 sept

Za

15.00-18.00

Sandra
Boekestijn
Ingeborg v
Velthoven
Suzanne
Ousoren
Gerda vd Wel

10 sept

Za

17.30-20.30

Wouter
Vijverberg

Bo Alsemgeest

15 sept

Do

19.00-23.30

Pim vd Beukel

17 sept

Za

8.15-12.00

Lisette van Vliet

????

17 sept

Za

12.00-15.00

Helma Stolze

17 sept

Za

15.00-18.00

Trude
Veerhoek
Simone
Bongaards
Janine Krapels

17 sept

Za

17.30-20.30

Henk
Molenaar

Marnix Stolze

Johan
Eendenburg
Antoinette
Saarloos
Roland vd
Ende

Ass keuken

Keuken

Patrick
Boeters

Heleen v Dasler
Pámela Aarts

Chantal v Kester

Arco Poot en
Jelle Boeters

Derk v
Velthoven

Niels vd Lingen
Laurens v Eijk

Schoonmaken Villa
Het seizoen is weer begonnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen.
Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen
aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
09-09
D1
16-09
D2
23-09
D3
30-09
D4
07-10
B2
14-10
B3
21-10
C3
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest
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VALTOFEEST
zaterdag 26 november .

Het VALTOFEEST komt er weer aan
Bij Martin Stolze in de hal , dus hou deze datum vrij !!!
Kaartjes eind september verkrijgbaar en het is vanaf 16 jaar .
Verdere info volgt .

We zijn ook nog op zoek naar mensen die willen helpen, op die avond zoals : achter de bar , jassen , en bij
de ingang ,
Geef je dan op bij GJ Stolk email: pgjstolkdelier@gmail.com
Of telnr : 06-41317088
Groetjes het feest comité

Het kan……
Op een zwoele avond, zittend op een stoel, in het zuiden, uitzicht op kabbelend water, glaasje helder
water……en dan ook nog de ogen gericht op het eigenlijk te kleine scherm…op zoek naar de eerste
resultaten in de nieuwe competitie van mijn zo geliefde korfballers.
Het heeft me wel een extra glaasje helder water gekost, want niet alle wedstrijden hebben de volle punten
voor VALTO opgeleverd. Dat zou wel direct een topprestatie geweest zijn, maar de voorbeschouwingen van
de trainers, coaches, begeleiders, bestuursleden, ouders en vooral de spelers waren dusdanig dat ik in mijn
luie eigenlijk al in slaap gesust was. Het was ‘kat in het bakkie’, een kwestie van uitspelen en daarna de
eremedailles ophalen van de vele kampioenschappen.
MAAR VALTO blijkt zich echter moeiteloos geschaard te hebben in het rijtje van ‘iets anders gelopen dan
gedacht’. Dat is een nieuwe sportterm die tijdens de OS in Brazilië is uitgevonden nadat Daphne de 100 m
en ook de 200 m niet winnend afsloot, Ranomi te laat aantikte, de judoka wel heel snel op de mat werden
geworpen, de kruisboogschutter de zenuwen niet in bedwang wist te houden, de roeisters de rechte lijn niet
wisten te houden, de boksers teveel klappen kregen, de badmintonners de shuttle niet omhoog wisten te
krijgen……………………..
Een glaasje water verder zag ik het plotseling anders. Er werden door de VALTOteams 30 wedstrijden
gespeeld. Veertien maal werden de punten verdiend door een VALTOteam en veertien maal werden de
punten geschonken aan de tegenstander. C2 en C3 zorgden samen voor twee punten door keurig eerlijk te
delen. Dat klinkt gelijk heel anders. Daarmee is op de eerste competitiedag de sportstelling alweer prima
bewezen: je wint of je verliest of je speelt gelijk.
Toch zou ik het niet erg vinden als het aantal keren dat er gewonnen wordt iets zal toenemen.
To Val

Westrijdverslagen
Valto 1 - WION 1
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Zaterdagmiddag 15:30 stond de eerste, officiële wedstrijd van het seizoen op het programma. WION uit
Rotterdam kwam naar De Lier en had zich goed voorbereid op het nieuwe spel van Valto. Dit bleek later in
de wedstrijd door opmerkingen van de spelers.
Na een voorbereiding met daarin 6 oefenwedstrijden tegen tegenstanders variërend van 2e klasse t/m
hoofdklasse, moest het vernieuwde team van Valto onder leiding van eveneens nieuwe hoofdcoach Marrien
Ekelmans laten zien wat de bedoeling is van Valto 1 dit jaar. De doelen voor dit jaar zijn duidelijk: top 3 halen
door attractief korfbal te spelen.
Valto begon voortvarend aan de wedstrijd, na 20 seconden kwam Valto voor het eerst op voorsprong.
Hierna scoorde WION tweemaal, maar de stand werd weer geëgaliseerd door een afstandsschot. Hierna
kwam WION nog op voorsprong 2-3, maar dit was ook, zo bleek later, de laatste voorsprong voor de
Rotterdammers. Valto boog de achterstand binnen tien minuten om in een 8-3 voorsprong. Op dit punt kon
Valto helaas niet doordrukken en liet het WION nog in de wedstrijd. Want naarmate de rust in zicht kwam,
scoorde Valto nog 3 keer en wist WION zesmaal de korf te vinden en zo was het gat van 5 weer geslonken
naar een gaatje van 2, 11-9. Gelukkig herpakte de Lierse formatie zich vlak voor de rust en kon de
watermeloen genuttigd worden bij een stand van 13-9. In de rust vertelde Marrien dat we meer rust in het
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aanvalsspel moesten creëren om zo de plaatsfouten eruit te halen en in de verdediging scherper rond de
korfzone te zijn. WION wist na de rust als eerste de korf te vinden, 13-10, maar in een goede fase van Valto
wist de ploeg 9 keer te scoren over allerlei schijven, waar WION maar driemaal de korf trof. Zodoende stond
het met zo’n 18 minuten te spelen, 21-12 en was het eigenlijk wel gespeeld. WION kreeg nog één keer een
opleving en wist het gat te verkleinen naar 5 doelpunten, 22-17, maar Valto was weer op tijd bij de les en
had het in de verdediging weer goed op orde. Na de 24-17 kwamen Ruben Hoogerbrugge, Pieter van Muyen
en Manon van der Ende in het veld. Er waren aan beide kanten nog wel een aantal goede kansen, maar de
stand bleef ongewijzigd en zo sloot Valto haar eerste wedstrijd winnend af.
Volgende week reist Valto 1 af naar Middelburg om het op te nemen tegen ONDO. ONDO wist eveneens
haar eerste wedstrijd, de Zeeuwse streekderby, te winnen bij Fortis.
Supporters zijn van harte welkom.
Hopelijk tot zaterdag, Frank de Rijcke

Avanti 5 – Valto 4
Sponsor: Haze Accountancy
Na twee goede oefenwedstrijden stond afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijd op het programma
voor Valto 4. Deze eerste wedstrijd namen we het op tegen Avanti 5 uit Pijnacker. Ruben, die deze keer het
coachen op zich nam, gaf vlak voor de wedstrijd nog wat tips. Het aanvalsvak met Rob, Roland, Denise en
Mirjam en het verdedigingsvak met Frank, Niels, Ellen en Lisa R begonnen scherp aan de wedstrijd. De
eerste drie kansen gingen er allemaal in! Maar ook Avanti haakte aan en in de aanval werd door ons steeds
minder makkelijk gescoord. Dit resulteerde in een ruststand van 6-9. Na een praatje en thee in de rust ging
de tweede helft van start. Hierin maakte we het Avanti verdedigend lastiger, maar het score ging nog steeds
moeizaam. Ruben kwam erin voor Frank om wat verandering te brengen met name in de aanval; ook Laura
H kwam er de laatste minuten nog in voor Mirjam. Uiteindelijk werd de eerste wedstrijd met 11-17 gewonnen
en werd dit gevierd met een drankje en taart van Rob die afgelopen vrijdag jarig was. Volgende week is
Ondo 3 de tegenstander.

DeetosSnel A2 - Valto A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag stond ook voor de A1 de start van de competitie op het programma. Na een goede
voorbereiding waarin werd gewonnen van ODO (35-3), ONDO (16-12), KCR (19-12) en er maar met één
doelpuntje verschil werd verloren van Oranje Wit, was de A1 er helemaal klaar voor. Sheila speelde vandaag
op de plek van Esmee, die heel de week ziek geweest was. Verder zaten Martijn en Vera reserve, bedankt!
Helaas speelden we vandaag weer eens op een groot veld, iets wat altijd lastig schakelen is. We waren
enigszins laat door de teamfoto die genomen moest worden, en het inschieten was daardoor van korte duur.
Het was te merken, want Valto A1 was de eerste helft bepaald niet scherp. Er werd niet goed omgegaan met
de vele kansen die we kregen. Deetos had vrij weinig lengte en moest het vooral van eenschots-aanvallen
en doorbraken hebben. Daarentegen kon Valto door het lengteoverwicht vaak wel tot 6 a 7 kansen per
aanval komen. De eerste aanval was hier direct een mooi voorbeeld van, Valto kreeg meteen 10 schoten en
uiteindelijk viel via Thijs de 0-1. De afronding was hierna echter ondermaats, waardoor Valto via een 0-1
voorsprong uiteindelijk tegen een 3-2 achterstand aankeek. Dit ging om en om zo door en uiteindelijk had
Valto een beetje overwicht, 5-6. Helaas lukte het toen een lange periode voor rust niet om het verschil voor
het eerst op 2 doelpunten te brengen. Na rust lukte dit wel meteen, en toen leek het een kwestie van verder
uitlopen. Maar nu had het andere vak last van een lange droge periode en zo was het weer 7-7. Gelukkig
ging het toen lopen waardoor het al snel 8-12 was, onder meer door 2 goede doorloopballen van Ruben.
Toen was de wedstrijd met nog 10 minuten te gaan wel gespeeld. Uiteindelijk is de eindstand 11-14
geworden, zodat Valto de eerste 2 punten van het seizoen kan noteren. Het spel was eigenlijk heel de
wedstrijd prima, we pakten veel rebounds en konden lang aanvallen. Echter lag de afronding te laag om er
een knallende zege van te maken, maar juist op dat soort dagen is het zaak dat je toch wel de punten pakt.
Dat hebben we netjes gedaan en dan is het nu meteen focussen op aanstaande zaterdag. Dan staat de nu
al belangrijke thuiswedstrijd tegen een van de favorieten voor het kampioenschap op het programma,
namelijk om 12:15 tegen Vitesse A1. We hopen u dan allemaal te zien!
De A1

Valto A2 Wat een goed begin!
Zaterdag 3 september was de eerste competitiewedstrijd van Valto A2. Het was meteen ook het debuut van
de coaches Wim en Diana. Door het ontbreken van de scheidsrechter “mocht” Petra, tevens trainer van de
A2, deze wedstrijd fluiten. We begonnen wat onwennig en het scoren lukte niet meteen. Korbatjo scoorde
het eerste punt met een prachtig afstandsschot. De bal raakte de korf niet eens (en dat zouden ze deze
wedstrijd nog een aantal keren doen). Toen kwam ook Valto op gang. Vooral de dames waren deze
wedstrijd echt goed op dreef. De coaches hoefden in de rust niet veel meer te zeggen dan: “Ga vooral zo
door!”. En dat liet het team zich geen twee keer zeggen. Wat een doelpunten festijn. Het was een lust voor
het oog voor het publiek en de coaches. Eindstand was 19-7! Wat een mooie prestatie. Hopelijk gaat het ons
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in de komende wedstrijden ook zo goed af. We hebben er alle vertrouwen in dat jullie dat kunnen. Tot
volgende week!
Vanaf deze plek wil ik Fleur vragen om het stukje voor volgende week te schrijven.
Groetjes,
Diana van Duin

Valto B1 – ONDO B1
Afgelopen zaterdag moesten we aantreden tegen onze buren uit ’s Gravenzande. We wisten dat we zouden
starten zonder Max (ziek) en Sheila (meespelen bij de A1) en dat het daarom niet heel makkelijk zou
worden, maar we hadden vooraf nog goede hoop. Om 10 uur moesten we aantreden op veld 2 van
Sportpark De Zwet. Het was nog vroeg en het was fris, maar heel slecht weer was het niet. Max was er dus
niet en daarom hebben we besloten om doordeweeks op de foto te gaan. Nadat we een praatje hadden
gehouden, goed hadden warmgelopen en hadden ingeschoten begonnen we aan de wedstrijd. Ik wil er niet
teveel worden aan vuil maken, dus ik houd het kort. Met rust stond het 0-10, het was dramatisch, niks lukte,
de bal ging er niet in, het zat ons niet mee, we waren niet scherp in de passing, de kansen werden niet
afgerond, ze vielen er bij ONDO wel makkelijk in, het liep niet bij ons en ga maar zo maar door. In de tweede
helft ging het bij ons iets beter, de aanvallen werden langer en we creëerden meer kansen, alleen de bal
wilde er niet in. Halverwege de tweede helft scoorden we dan toch nog een paar en zo eindigde de wedstrijd
in 4-19. Een slechtere start van het seizoen had ik niet kunnen bedenken, dus ik hoop dat we volgende week
revanche kunnen pakken. Dan spelen we uit tegen Maassluis B1.
Martijn.

ODO B1-Valto B2
We gingen met het hele team fietsen richting Maasland, om daar tegen ODO te spelen.
Toen de eerste helft begon, maakte ODO al snel een goal. Daarna maakte Wouter een goal, waarna ODO 3
goals maakte om uit te lopen tot 4-1. Daarna maakte Wouter nog een goal om de stand terug te brengen tot
4-2. Julia maakte daarna 2 goals om tijdens de rust 4-4 te staan. Na een goed praatje van onze coach Nico
gingen we er weer met volle moed tegenaan. Het praatje werkte, want daarna maakte Iris een goal en
daarna Noa nog een. ODO trok de score weer terug naar 6-6 door 2 goals te maken. Wouter maakte een
goal om weer met een goal voor te komen, maar ODO maakte door 2 goals de stand weer 1 punt voor in het
voordeel van ODO. Kitty maakte daarna de score weer gelijk op 8-8, maar ODO maakte 2 goals om de
eindstand 10-8 te maken. Helaas verloren deze keer, maar volgende keer zullen we thuis tegen ONDO er
weer vol voor gaan!
Groetjes,
Luca Hagemans

Valto B3
Wij hebben zaterdag om half 10 tegen KVS gespeeld. We stonden al snel erg ver voor. Amber P scoorde de
eerste waarna Floris er nog twee scoorde. Wouter, Martijn en Amber J scoorde er daarna nog een. Toen
was de stand 6-1. De tweede helft heeft Floris er nog een gescoord. De eind stand is 7-4 geworden. Het was
een leuke wedstrijd.
Groetjes B3

Valto C1 tegen Avanti C1
DE C1 speelde een thuiswedstrijd tegen Avanti C1 uit Pijnacker. Er was veel publiek om naar onze wedstrijd
te kijken. We hadden er veel zin in en gingen voor de winst. De wedstrijd begon al snel met 1-0 door Jasper.
Daarna werd het al snel 1-1 en 1-3 daarna zorgde Jasper voor de 2-3. Koert maakte 3-5 en Koert zorgde
ook voor de 4-7. We hielden wel steeds een achterstand op Avanti. In de rust zeiden Laurens en Pieter, we
gaan voor de winst, maar probeer je kansen te blijven creëren door klein te spelen en niet teveel van de paal
af en dan rond spelen.
Na de rust maakte Koert de 5-12 en de wedstrijd is geëindigd in 5-15 voor Avanti. Het was jammer, maar
volgende week gaan we er weer voor! We spelen dan uit tegen Weidevogels om 12.30 uur.
Groetjes Jasper.
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Valto C2 – KCR c2 (vorige week)
Sponsoring: Vijverberg Fietsen en P van der Geest Plantenkwekerij
e
We hebben de 1 wedstrijd van het nieuwe seizoen weer gespeeld!!!! Het was een oefenwedstrijd tegen
KCR. We hadden de smaak te pakken en kwamen snel op voorsprong. Gelukkig hebben we de voorsprong
vast kunnen houden en hebben we de wedstrijd gewonnen met 6-3! Wie er allemaal gescoord hebben weet
ik niet meer, maar het was gezellig met het team en hebben goed samengespeeld! Helaas kon onze nieuwe
coach Bart vandaag niet mee, maar we hadden goede vervanging: Maaike bedankt voor het coachen! En
niet te vergeten: Nida welkom bij de C2!! Leuk dat je bij ons in het team zit, we gaan er met zijn allen weer
een leuk seizoen van maken.

Valto C2
Eerste wedstrijd van de competitie ging naar Pijnacker naar Avanti
Deze tegenstander kende Valto nog wel van de vorige competitie.
Onder leiding van de nieuwe coach Bart ging Valto zeer goed van start en scoorde vrij makkelijk.
Toch kwam Avanti goed terug en zelfs op voorsprong.
Maar Valto bleef knokken en daardoor werd de eindstand 5-5
Volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen tegen Phoenix C1
Jordi

Valto D4 – Excelsior D1
Vandaag de eerste wedstrijd in de competitie. Voor sommige in ons team was het nieuw, op een groot veld
spelen, aanvallen en verdedigen in je eigen vak. Gelukkig hadden we verleden week het toernooi bij
Excelsior en daar al kunnen oefenen We hadden er zin, verleden week speelde we in het toernooi ook
tegen excelsior en met 3-0 van hen gewonnen.
Al in de eerste minuut van de wedstrijd scoorde Danique een heel mooi doelpunt 1-0.
Excelsior liet dat niet op zich zitten en in de 10de minuut scoorde zij een tegen doelpunt 1-1.
We speelden goed en hadden mooie kansen nog voor de wissel scoorde Danique nog 2x en ook Julia
maakte een mooi doelpunt. Na de wissel werd er prima samen gewerkt, mooie doorloopjes zorgde voor
kansen. Yara mikte de bal mooi door de korf, maar helaas vond de scheidsrechter, dat het goed verdedigd
was en werd het afgekeurd. Isabel maakte dit weer goed door met een mooi schot te scoren. In de rust stond
het 5-1 voor Valto. Na de rust kwam Excelsior goed op dreef, en hoewel we goed verdedigde konden zij toch
2x scoren. We hebben een mooie wedstrijd gespeeld en met 5-3 gewonnen. Sjors heel erg bedankt dat je
onze coach was, van Tristan, Lucas, Julia, Danique, Isabel, Yara, Iris, Igor, Roald.
Groetjes van Lucas en Janneke

Valto E2 - Avanti E3
Vanmorgen speelden wij thuis. Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.
Het eerste stukje ging goed. We speelden goed over en scoorden wij 3 keer.
3-0 bij de eerste rust.
Het tweede stuk werd het al 6-0 voor Valto.
Avanti had niet zo veel kansen als ons.
Toen werd het rust. Even lekker wat drinken, want we hadden het best warm.
Daarna gingen we weer verder. Weer goed samen gespeeld.
En er werd opnieuw gescoord.
Avanti had er ook nog een gescoord.
Uiteindelijk was de stand 9-1.
Een leuke wedstijd.
Groetjes van Daan

Valto E3 tegen Ondo E3
Na het toernooi van vorige week nu een wedstrijd tegen Ondo uit.
De doelpunten regen werd gestart door Rosanne, daarna Yara die er 3 maakte.
Noortje dacht dat kan ik ook en gooide er 4 ballen in, gevolgd door Diewertje die de laatste maakte.
De wedstrijd werd gewonnen door Valto ! 7-9 .
Ze waren wel aan elkaar gewaagd het was een leuk wedstrijd om te zien! Goed gedaan meiden van de E3.
Groeten Marco en Yara
De Bijblijver, 5 september 2016

15

Valto E4-Die Haghe E4
Afgelopen week hebben wij Michel als vast teamlid bij de E4 gekregen en hierdoor konden wij
zaterdag op volle sterkte spelen tegen Die Haghe E4. Zo’n eerste wedstrijd van de competitie is
altijd spannend.....spelen we tegen hele sterke teams, gaat het gelijk op of misschien zijn wij wel
het sterke team. Zaterdag waren wij het laatste....het sterke team!
Door goed over te spelen en vrij te lopen konden we makkelijk scoren. Ook het verdedigen ging lekker.
Na 20 minuten stonden we voor met 9-1. Na wat limonade en tips van de (interim) coach,
begonnen we vol goede moed met de 2e helft van de wedstrijd. Ook nu konden we elkaar weer goed
vinden in het veld en scoorden we nog een aantal keer. Toen de scheidsrechter affloot stond er op het
scorebord 18-3 en hadden we de wedstrijd dik gewonnen!
Groetjes van Lenne

Valto E7
Zaterdagochtend 9.15 uur vertrokken we naar het zonnige Maasland voor de eerste echte wedstrijd als E7.
Milan, Justin, Ben, Roos, Elise en coach Lisa hadden er zin in. We waren goed op tijd en hebben even
lekker kunnen inspelen.
De wedstrijd begon rustig tegen Odo E3.
Er werd over en weer gespeeld en de
teams waren even veel aan de bal.
In de eerste 10 minuten vielen er nog
geen doelpunten. Dat veranderde in de
2e 10 minuten al snel.
Odo raakte goed in hun spel en scoorde
er 6 achter elkaar. We gingen de rust in
met 6-0.
Na een peptalk en wat positieve
aanwijzingen van Lisa begonnen we vol
goede moed en een glimlach aan de
tweede helft.
Valto E7 heeft super hun best gedaan,
maar het mocht gewoon niet lukken. Odo
bleef scoren en bij Valto lukte het maar
niet om een punt te maken.
Eindstand 10-0. Bedroefde emoticon
Volgende week nieuwe kansen!
Groeten, Elise en Louise

Valto F2
Zaterdagmorgen 09.30 was de allereerste officiele korfbal wedstrijd van de F2. Ze speelden deze week
tegen Ondo F4.
Bas, Déon, Mike, Anne, Anouk en coach Sanne hadden er super veel zin in. Na een fotoshoot, het
warmspelen en een peptalk van de coach, kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen.
Bas, Mike, Anne en Anouk begonnen de wedstrijd. In het begin was het spelen nog best een beetje
onwenning, maar al snel kwam het team beter in de westrijd.
De bal ging sneller rond en Mike wist het eerste doelpunt te scoren! Een doelpunt van Ondo moest, net voor
de rust, helaas voor Ondo worden afgekeurd.
Na de rust zag je Valto steeds beter worden. Na heel veel pogingen op de korf ging de bal er gelukkig toch
weer in. Déon scoorde 2-0. Yess!!
Helaas raakte Anne even lichtgebleseerd, maar gelukkig was Mike er om te wisselen. ‘s-Gravenzande kwam
met een 2-1 weer terug in het spel...
o.a. Bas bleef gelukkig heel goed verdedigen en Anouk scoorde al snel weer de 3 en zelfs 4-1. In de laatste
10 minuten wist Anne zelfs nog 5-1 te maken!
De eerste missie is gelukt!! Op naar de volgende wedstrijd! groetjes Anouk en Arwin

De Bijblijver, 5 september 2016

16

