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AGENDA NAJAARSVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 24 oktober 2016.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Villa VALTO en om 20.00 begint de vergadering.
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun
kinderen op deze vergadering te vertegenwoordigen.
De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering
3. Terugblik Seizoen 2015-2016
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
5. Vaststellen jaarrekening 2015-2016
6. Vaststellen begroting 2016-2017
7. Vaststellen huishoudelijk reglement, vanaf 17 oktober (digitaal) verkrijgbaar bij de voorzitter.
8. Uitreiking ere kleinood
9. Plannen en mededelingen bestuur
10. Bestuurswisselingen:
• Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Chris van Staalduinen
• Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Marketing & PR, Rosanne van Staalduinen
We zijn blij dat we twee dames hebben gevonden die deze lege plekken willen opvullen!
•
•
•

Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor: Ria Zuidgeest-Solleveld
Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Marketing & PR voor: Marije van Dalen
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).

11. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering
worden ingeleverd bij een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor
geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden gesteld.
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 17 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd.
Namens het bestuur, Joke van Oudheusden
De Bijblijver, 10 oktober 2016
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Spierpijn
Ik had vroeger een buurjongen, of eigenlijk jongetje. Van boven naar beneden een blond koppie,
bleek gezichtje, tenger lichaam, rolstoel. Hij was een stuk jonger dan ik en had dus nog meer
levensjaren voor de boeg dan ik. Maar … niets was minder waar. Hij had een spierziekte en zou
nooit oud worden. De medische wetenschap was nog niet zo ver als nu.
Decennia later, denk ik nog wel eens aan hem terug. Aan de dingen die hij nooit heeft kunnen
doen. En dan vooral het sporten. Ik was vroeger zo’n beetje dagelijks op gras te vinden, was het
niet bij VALTO, dan wel op een trapveldje in de buurt of in het park. Ik kon me geen leven
voorstellen zonder sport en alles wat je er bij kreeg, zoals de vrienden en de feestjes. Het doet dan
ook echt pijn om te weten dat er heel veel kinderen zijn die dat allemaal niet kunnen doen.
Het is één van de redenen waarom ik en vele anderen in Nederland meedoen aan de Wintertijd
Challenge. Ook bij VALTO doe we hier aan mee, met een aantal teams. We gaan de uitdaging aan
om in het extra uur dat we hebben in de nacht van 29 op 30 oktober, zoveel mogelijk geld bij
elkaar te sporten voor Stichting Spieren voor Spieren. Geld dat zo hard nodig is voor onderzoek.
Onderzoek dat moet helpen om de kinderen een beter en langer leven te geven en wél te kunnen
laten sporten.
Wij gaan waterkorfballen en er is nog plaats voor meer teams. Dus aarzel niet en geef je gewoon
op, doe mee! Kijk op http://ckv-valto.nl/spieren/. Uit ervaring kan ik zeggen dat meedoen ook pijn
kan doen, maar die pijn is fijn. Als je spierpijn kunt hebben, dan is dat wat mij betreft een zegen.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Uitslagen zaterdag 15 oktober 2016
VALTO 1
VALTO 2
Twist 3
KCR 4
Olympia 3
Velocitas 7
VALTO 7
VALTO A1
PKC / SWKGroep A7
Eureka D1
WION D1
VALTO E1
Excelsior E1
VALTO E3
VALTO E6
VALTO E7
De Meervogels F1
Excelsior F2

- Fortis 1
- Fortis 2
- VALTO 3
- VALTO 4
- VALTO 5
- VALTO 6
- Pernix 6
- KVS / Maritiem A1
- VALTO A2
- VALTO D2
- VALTO D3
- Phoenix E1
- VALTO E2
- ALO E1
- Achilles E2
- Dijkvogels E2
- VALTO F1
- VALTO F2

19 - 23
13 - 24
16 - 13
13 - 22
13 - 7
12 - 10
8-7
14 - 13
10 - 23
5 - 10
7- 8
7- 4
8 - 11
8- 4
9- 9
2- 7
5- 7
2- 6

Programma zaterdag 22 oktober 2016
VALTO 7

- Top / Quoratio 8
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Daniël Kester

Afmeldingen tijdens de zaalperiode
Voor vrijwel alle seniorenploegen stond afgelopen zaterdag de laatste veldwedstrijd voordat we de
zaal weer in gaan op het programma. Deze wisseling houdt ook in dat de afmeldingen in het
vervolg naar een ander e-mail adres mogen, namelijk naar wsz@ckv-valto.nl. De afmeldingen
komen dan terecht bij Bart Versteegen ( 0621297535). Graag alleen telefonisch afmelden indien
het een spoedgeval betreft, het is namelijk voor de wedstrijdsecretaris een stuk eenvoudiger om
het overzicht te houden als iedereen een mailtje stuurt.
Nabeschouwingen
VALTO 1 kreeg de kans om in de laatste wedstrijd voor de zaal het herfstkampioenschap veilig te
stellen. Dit moest dan wel gebeuren tegen angstgegner Fortis. De Zeeuwen maken het VALTO
traditiegetrouw erg lastig, en ook deze zaterdag was het wederom geen uitgemaakt zaak dat
VALTO deze wedstrijd ging winnen. Bij rust was er met een 9-12 tussenstand nog n iets verloren,
maar het zou wel beter moeten voor de Lierse ploeg. Fortis liet VALTO echter niet in het ritme
komen en zou de wedstrijd afsluiten met een 19-23 overwinning. Door het verlies van Albatros bij
ONDO (M) mag VALTO zich echter nog steeds herfstkampioen noemen, echter moet het deze titel
wel delen met Albatros en ONDO (M).
VALTO 2 speelde tegen het tweede team van Fortis en ook dit is zeker een lastige pot. Fortis doet
het goed, daar waar VALTO het moeilijk heeft. VALTO pakte vorige week echter wel twee zeer
belangrijke punten in Delft tegen Excelsior. Het was dus zaak om deze lijn door te trekken. Dat dit
een lastig verhaal zou worden, werd al snel duidelijk. Fortis sprong in de beginfase zorgvuldig met
de kansen om, en aan de hand van zeer zuivere vrije ballen liepen de Zeeuwen al snel uit naar
een 2-7 tussenstand. Bij rust was het gat 6 geworden (5-11) en dat was voor het tweede niet meer
terug te halen. Door de afgetekende 13-24 nederlaag staat het tweede nu met 3 ploegen op de
voorlaatste plek. Deze drie ploegen hebben 3 punten voorspong op hekensluiter Tilburg.
VALTO 3 had de opdracht om in de laatste wedstrijd voor de zaal van de hatelijke nul af te komen.
Dit moest gebeuren tegen de Vlaardingse fusieclub Twist. Het derde kon zeer goed meekomen en
stond een zeer groot deel van de wedstrijd zelfs op voorsprong, maar het was Twist dat uiteindelijk
de langste adem had. Door de 16-13 nederlaag sluit het derde de eerste veldperiode af zonder
punten, het gat met nummer voorlaatst ODO is inmiddels al gegroeid tot 5 punten.
VALTO 4 mocht op bezoek bij KCR in Ridderkerk proberen om de koppositie vast te blijven
houden. Dat dit lukte zonder al te veel problemen getuigt van de sterkte van het vierde, KCR won
namelijk van de enige ploeg waar VALTO punten liet liggen, Vriendenschaar. Dat dit een incident
was voor VALTO bleek echter al snel, KCR werd overrompeld en is geen minuut in de wedstrijd
geweest. Door de 13-22 overwinning blijft het vierde op kop, maar door de winst van KOAG moet
men de koppositie nog wel delen met KOAG.
VALTO 5 ging met een wat gewijzigde opstelling op bezoek in Spijkenisse om de degens te
kruisen met Olympia. Een goede ploeg met een aantal oud-eerste spelers maakte het ons vijfde
erg lastig. Het vijfde kon niet in het eigen spel komen en maakte gewoonweg te weinig doelpunten.
Olympia had genoeg aan 13 doelpunten om de winst met gemak veilig te stellen (13-7). Door de
nederlaag deelt het vijfde de tweede plek nu met Olympia. Zij hebben beiden een achterstand van
4 punten op koploper Paal Centraal.
VALTO 6 ging op bezoek bij de koploper van de 6e klasse G, Velocitas. Het zesde vindt zichzelf
terug in de middenmoot en kon dus bonuspunten op gaan halen. Dat dit mogelijk was bleek al
snel, Velocitas kon geen gat slaan en het zesde kon goed meekomen met de gastheren en dames.
Dat uiteindelijk Velocitas toch nipt de sterkste was, is geen schande maar wel jammer. Met een
overwinning zou het zesde op gelijke hoogte met de koploper komen, nu is er een gat van vier
punten en staat het zesde op de derde plek.
VALTO 7 speelde op het eigen sportpark tegen het Leidse Pernix. Pernix had voor zaterdag drie
punten meer dan het zevende en bezette daarmee de vijfde plaats. Het werd een gelijk opgaande
wedstrijd waarin het zevende uiteindelijk net aan het langste eind wist te trekken (8-7). Het
zevende is het enige seniorenteam dat nog een keer de wei in mag voor dat men de zaal in gaat,
volgende week staat namelijk de wedstrijd tegen hekkensluiter TOP (S) op het programma.
VALTO 8 was vrij en sluit de eerste helft van de veldcompetitie af op de zesde plek, twee punten
boven hekkensluiter ONDO (G).
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VALTO A1 speelde de laatste veldwedstrijd voor de zaal thuis tegen KVS A1. Beide ploegen
hadden 8 punten behaald en beide ploegen hadden van Vitesse en Achilles verloren. Op papier
dus een gelijkwaardige tegenstander. Toch stond er vlak voor rust een 2-8 stand op het scorebord.
Gelukkig wist VALTO in de laatste minuut voor de rust nog twee keer te scoren, om de stand iets
draaglijker te maken: 4-8. Halverwege de tweede helft stond KVS voor met 7-13 en leek het er niet
op dat VALTO het tij nog kon keren. Toch was dat het kantelpunt van de wedstrijd, want bij KVS
wilde het niet meer lukken en VALTO kwam langzaam dichterbij. Uiteindelijk werd in de allerlaatste
seconde de 14-13 binnen geschoten en werd alsnog de winst binnen gehaald. Hiermee staat
VALTO nu op de 3e plek met 10 punten. De nummer 1 en 2 speelden gelijk en zo staat Vitesse nu
op de 1e plek met 13 punten en Achilles op de 2e plek met 12 punten. Op naar de zaal.
VALTO A2 speelde uit tegen PKC A7. Vorige week werd er in de kampioenswedstrijd tegen deze
ploeg gelijk gespeeld, 17-17, wat net aan voldoende was voor het kampioenschap. Dit keer was de
A2, tegen een ietwat gewijzigde tegenstander, wel duidelijk de betere ploeg. Er werd makkelijk
gescoord en zo werd er met 10-23 gewonnen. In de 6 veldwedstrijden werd er maar liefst 102 keer
gescoord, waarmee het gemiddelde op 17 doelpunten per wedstrijd. Dat is een mooi gemiddelde!
Ook jullie kunnen je nu op gaan maken voor de zaal!
Alle B en C-teams genoten dit weekend van een korfballoze zaterdag. Op naar de zaal!
VALTO D2 ging op bezoek bij Eureka D1. Wat vorige week niet lukte, lukte deze keer wel. Er werd
gewonnen waardoor het seizoen met een overwinning afgesloten werd en nog belangrijker: de D2
was hierdoor als enige kampioen in de poule! De taart die vorige week nog even de vriezer in
geschoven werd, kon nu heerlijk en met een voldaan gevoel opgegeten worden. De uitslag van de
wedstrijd was 5-10.
VALTO D3 ging op bezoek bij WION D1. Vorige wedstrijd werd met 0-5 verloren maar toen
hadden een aantal kinderen een kampweek in hun benen zitten. Deze keer ging het een stuk
beter. Wat dit seizoen nog niet lukte, lukte nu wel: er werd volop gescoord! Drie wedstrijden op nul
blijven steken en twee wedstrijden slechts twee doelpunten, levert weinig juichmomenten op. Maar
dit keer wist de D3 wel 8x de korf te vinden. En wat nog leuker was: het lukte WION maar 7x in
een spannende wedstrijd die gelijk op ging, trok VALTO aan het langste eind. Super goed gedaan
en toch nog punten voor de zaal. Nu vol zelfvertrouwen de zaal in!
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix E1. Dit team stond een plaatsje onder jullie
dus deze wedstrijd kon gewonnen worden. Jullie hebben goede lange aanvallen gecreëerd en veel
geschoten en uiteindelijk gewonnen met 7-4. Goed gedaan!
VALTO E2 speelde afgelopen dinsdag al de laatste wedstrijd tegen Excelsior E1. Deze wedstrijd is
gewonnen met 8-11. Jullie staan nu op een zeer mooie tweede plaats in jullie poule. Top!
VALTO E3 was vorige week zaterdag natuurlijk al kampioen geworden, maar heeft er zaterdag
voor gezorgd dat ze ook echt helemaal alleen en onverslagen aan kop zijn geëindigd. Het was
afgelopen zaterdag geen makkelijke wedstrijd tegen ALO E1, maar jullie wisten toch te winnen met
8-4.
VALTO E4 was afgelopen zaterdag vrij.
VALTO E5 was afgelopen zaterdag ook vrij.
VALTO E6 moest afgelopen zaterdag tegen Achilles E2. Er werd goed gespeeld en er werden
mooie doelpunten gescoord. Helaas wisten jullie niet te winnen, maar nog wel een punt gepakt!
Eindstand 9-9.
VALTO E7 speelde zaterdag tegen Dijkvogels E2. Helaas konden jullie deze laatste wedstrijd niet
winnen en was de eindstand 2-7.
VALTO F1 speelde de laatste wedstrijd voor de zaal tegen De Meervogels. De Meervogels
hadden niet genoeg spelers en speelde, met toestemming van VALTO, met alleen maar jongens.
In het begin leken jullie hier een beetje van onder de indruk en jullie kwamen al snel achter.
Gelukkig wisten jullie de draad weer op te pakken en werd er uiteindelijk gewonnen met 5-7.
VALTO F2 moest aantreden tegen Excelsior F2. Deze wedstrijd wisten jullie gemakkelijk te winnen
met een eindstand van 2-6. Jullie staan nu, net als de F1 op een mooie derde plaats in de poule.
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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
En dat was dan weer de eerste helft van ons veldseizoen. Afgesloten
met niet al te veel overwinningen. Wel een hele mooie overwinning van A1 en een gedegen winst
van VALTO 4 dat daarmee aan kop gaat. Hetzelfde geldt voor ons vlaggenschip. Die gaan op
koppositie de zaal. Maar met 6 ploegen op 8 of 10 punten gaat dat allemaal nog heel spannend
worden.
Lekker even een weekje er tussenuit en dan de zaal in. Check de trainingstijden op de website!
Kampioenen
En gelukkig konden we VALTO D2 ook toevoegen aan onze kampioenenlijst. Door te winnen
hebben onze D2’er s de koppositie definitief in eigen handen gehouden. Gefeliciteerd!
Trainingsschema voor de zaal
We stoppen er even een weekje mee en pakken de draad weer op met ingang van maandag 24
oktober. Zie het schema op onze site (http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema2016-2017.pdf).
Daarbij gaat Vincent Cornelisse meehelpen met de C4. Topper!
Toptrainers
Hieronder het schema.
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog trainers. Zou jij hierin mee willen draaien???? Laat het
weten!
Toptrainers schema
Training VALTO 3/4/5

Toptrainers schema
Training VALTO 6/7/8

Dinsdags 20:30 – 21: 30

Dinsdags 20:15 - 21:30

25-Okt

Martin vd Wel

Bart Versteegen

1 nov

Michael Dissel

Johan vd Meer

8 nov

Trainer uit V4

Vacature

15 nov

Martin vd Wel

Bart Versteegen

22 nov

Michael Dissel

Johan vd Meer

29 nov

Trainer uit V4

Vacature

6 dec

Martin vd Wel

Bart Versteegen

13 dec

Michael Dissel

Johan vd Meer

20 dec

Trainer uit V4

Vacature

All-Day-VALTO en oefenwedstrijden zaal
Op 5 november de All-Day-VALTO, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal zijn al
gepland. Zie de tabel hieronder. Zet ze in je agenda!
Datum Dag

Tijd

Thuis

Gasten

Lokatie

Scheidsrechter

27-10 Donderdag

20:45 VALTO 1

Madjoe 1

Vreeloo/1

HKD

29-10
29-10
29-10
29-10
29-10

14:00
15:15
16:30
17:45
12:00

Die Haghe B1
ONDO 4
Die Haghe 3

Vreeloo/1
Vreeloo/1
Vreeloo/1
Vreeloo/1
Vreeloo/2

VALTO
VALTO
VALTO

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
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VALTO B1
VALTO 3
VALTO 2
Hal nog vrij
VALTO C1

Die Haghe C1
5

VALTO

29-10 Zaterdag

13:15 VALTO A2

Die Haghe A2

Vreeloo/2

29-10 Zaterdag
29-10 Zaterdag

12.15 VALTO 1
16:45 Vitesse A1

Paal Centraal 1
VALTO A1

Leidscheveen HKD
HKV/OE Hal HKD

31-10 Maandag
31-10 Maandag

19:15 VALTO A1
20:45 VALTO 1

HKV A1
GKV 1

Vreeloo/1
Vreeloo/1

HKD
HKD

2-11 Woensdag

20:45 VALTO A1

Weidevogels A1

Houtrust

HKD

3-11 Donderdag

20:10 VALTO 1 indien door

Zuidhage

HKD

4-11 Vrijdag

20:45 VALTO A1 indien door

HKV/OE Hal

HKD

5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

10:00
09:00
09:00
09:00
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:10
17:20
18:30
19:40

Kangoeroes
VALTO F1
VALTO E2
VALTO E4
VALTO F2
VALTO E3
VALTO E5
VALTO E1
VALTO E6
VALTO E7
VALTO D2
VALTO D1
VALTO C1
VALTO B1
VALTO A2
VALTO 4
VALTO 3
VALTO 2

terlaantej
Oranje-Wit F2
Vreeloo/1
Oranje-Wit E2
Vreeloo/1
GKV E1
Vreeloo/1
Oranje-Wit F3
Vreeloo/1
Oranje-Wit E3
Vreeloo/1
Weidevogels E3
Vreeloo/1
Oranje-Wit E1
Vreeloo/1
Oranje-Wit E6
Vreeloo/1
Weidevogels E5
Vreeloo/1
Weidevogels D2
Vreeloo/1
IJselvogels D1
Vreeloo/1
Vriendenschaar C1 Vreeloo/1
Excelsior B1
Vreeloo/1
Weidevogels A3
Vreeloo/1
Meervogels 4
Vreeloo/1
GKV 3
Vreeloo/1
Oranje-Wit 3
Vreeloo/1

VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
GKV
VALTO

5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:10
18:20
19:30

VALTO D4
VALTO D3
VALTO C4
VALTO C3
VALTO C2
VALTO B2
VALTO B3
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 8
VALTO 7

Maassluis D2
GKV D1
GKV C3
GKV C2
GKV C1
Weidevogels B2
Weidevogels B3
GKV 4
Meervogels 7
Weidevogels 5
Avanti 11

Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2
Vreeloo/2

VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO
VALTO

HKV/OE Hal

HKD

5-11 Zaterdag
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16:40 VALTO 1 Finale indien door

6

VALTO

Train ik in de Sosefhal?
Het overzicht van trainingstijden (en locaties) vind je hier: http://ckv-valto.nl/wpcontent/uploads/Trainingsschema-2016-2017.pdf
De Lier is als enige Westlandse dorpskern gezegend met 2 gemeentelijke sporthallen. Ruimte
genoeg voor alle Lierenaars om te sporten, zou je dan denken. Helaas valt dat in de praktijk tegen.
Ja er is veel ruimte, maar er is tevens heel veel behoefte. Veel verenigingen willen hun spelers de
kans geven om hun sport (vaak 2 of 3 x per week) te beoefenen in het eigen dorp. Zo ook bij
VALTO.
Al jaren zijn we in discussie met gemeente (als opdrachtgever), met Optisport (als exploitant) en
met het Lierse Sport Overleg om te komen tot een optimale verdeling van de beschikbare uren in
de sporthal. VALTO heeft flink wat ruimte ter beschikking, maar onvoldoende voor alle teams, we
vinden de huidige verdeling dan ook niet eerlijk genoeg. Maar we ontkomen er dus nog steeds niet
aan om bij te huren in Honselersdijk, Naaldwijk of (in het verleden) in Schipluiden. Dit jaar hebben
we dit kunnen beperken tot één avond huren van de Sosefhal in Honselersdijk. Die hal is namelijk
lekker groot, beschikbaar op dinsdagavond (een drukke avond voor ons) en niet te ver weg, 4.8
km, krap 10 minuten vanaf ons veld volgens Google Maps.
En dus moeten er enkele teams gaan trainen in de Sosefhal. De vraag is dan natuurlijk: welke
teams. Hier komt wederom één en ander bij kijken. Uit veiligheidsoverwegingen willen we liever
niet onze jongere jeugd op de fiets in de avond op pad sturen buiten De Lier. Tevens moeten we
rekening houden met de trainers, zij trainen bij voorkeur op dezelfde locatie waar ze daarna zelf
moeten zijn voor hun eigen training. Anders past het logistiek gezien ook niet.
Uiteindelijk is de beslissing gevallen op E, A1/A2 en V3/4/5. Aangezien de meeste trainers voor de
E-team uit de A komen, is dat logistiek goed passend. Dat betekent dat deze spelers (A1/A2 en
V3/4/5) dus wekelijks naar Honselersdijk moeten. Tevens een extra belasting voor de ouders van
de E om hun kinderen te brengen naar Honselersdijk. Hopelijk lukt het om dit per team op te
lossen en in te roosteren zodat elke ouder maar eens per maand dit ritje hoeft te maken. En het is
uiteindelijk maar 10 minuten vanaf Vreeloo.
We begrijpen dat het vervelend is voor betrokkenen, maar hopen dat bovenstaande uitleg
voldoende helder maakt dat we niet zonder ruimte buiten De Lier kunnen en dat de gemaakte
keuzes echt goed zijn overwogen.
Herhaling berichten
Bedankt namens de scheidsrechters
Alle teams hebben vorige week extra hun waardering uitgesproken voor onze scheidsrechters. Met
een klein kadootje en een handdruk van het hele team zijn de scheidsrechters extra bedankt voor
hun inspanningen. Goed gedaan allemaal. Check het VALTO Twitter kanaal voor vele foto’s!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Te Koop Asics zaalschoenen

Te koop zaalsportschoenen merk Asics

Maat 35
In goede staat.
Voor 15 euro.

•
•

Je kunt altijd vrijblijvend komen passen.

Leonie van Oosterhout
06-22682501
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1 paar maat 35
1 paar maat 37

Mildred Gardien
06 48 579953
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Barbezetting komende week
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken.
• 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, 0640673596. 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 Tijdsduur

Bezetting 1

Keuken

22 okt

Za

Reserve VALTO 7

-

13.30-16.00

Agenda
24 oktober 2016

Algemene Najaarsvergadering

29 oktober 2016

Wintertijd Challenge

30 oktober 2016

Korfbal Skills Check

3 november 2016

Clinic special voor jongens van groep 6, 7 en 8 van de basisschool

5 november 2016

All Day VALTO

18 november 2016

Filmavond D-teams en E-teams

21 november 2016

KT2 cursus deel 2

25 november 2016

Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes

26 november 2016

VALTO Schuurfeest

30 december 2016

VALTO aGoGo

1 januari 2017
13 januari 2017
10 maart 2017
10 juni 2017
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Nieuwjaarsreceptie
Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!
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Schoonmaken Villa
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:
21-10
C3
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Wintertijd Challenge 2016
Over twee weken is het zover de derde editie van het Waterkorfbal toernooi. In de nacht van 29 op
30 oktober zal er van 23.00 tot 03.00 een waterkorfbal toernooi worden gehouden in de Vreeloo.
Mocht je hieraan mee willen doen, kan je je inschrijven met een team van 4 tot 6 personen.
Inschrijven kan via https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voorspieren en kan tot maandag 24 oktober.
Ook zijn er dit jaar kickboks workshoppen, deze zijn van 20.00 tot 21.00 voor kinderen tot 13 jaar.
En van 21.30 tot 22.30 voor iedereen vanaf 14 jaar. Ook hiervoor zijn nog plekken over en kan je
je inschrijven via https://optisport.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-voorspieren.
Mocht je nou helaas niet kunnen of ben je echt geen nachtmens, kan je natuurlijk altijd een donatie
doen aan 1 van de teams of direct aan Spieren voor Spieren via bovenstaande links.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 29 oktober in de Vreeloo.
Lotte en Nikki
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Sport verbroedert
Om te voorkomen dat To een vorm van discriminatie wordt aangewreven zou men hier ook moeten
kunnen lezen verzustert. Ofwel eenvoudiger: sport vermenst.
Doel van de uitspraak is aan te geven dat met elkaar sporten goed is voor elkaar en daarmee ook
voor anderen. Edoch…
Zodra een jong mens ook maar enigszins in staat is om een spelletje spelen komen de ouders in
touw. Al snel heeft het jonge mensje door dat er meer achter het spelletje zit. Als je iets goed doet
dan wordt er in de handen geklapt. Dat maakt je blij en dus doe je al snel je uiterste best om het
elke keer goed te doen. Om je weer op het rechte spoor te krijgen worden andere spelletjes uit de
kast gehaald. Meestal met een fiches en een dobbelsteen. Dat maakt het allemaal ingewikkelder.
Waarom heeft die ander het geluk om op de juiste momenten de zes boven te krijgen? En waarom
word ik steeds van het bord geveegd als ik in een winnende positie voor de veilige plek sta. Zo leer
je ‘mens erger je niet’. Een geroutineerde speler doet ook wel eens een beetje doortrapt. Dat heb
je dan nog niet door. Maar al doende leert men. Het wordt tijd om een sport te kiezen. Korfballen.
De kinderen huppelen van plezier om de kleine korf. Eerst zonder bal en dan met bal. Ze maken lol
als de bal door de korf gaat. Het gaat steeds beter. Het wordt tijd voor het echte spelletje. Dan is er
een tegenstander. Daar moet je tegen spelen. Leuke wedstrijden. Dan gaat het plots beter, nog
beterder … winnen wordt wel erg leuk. Want als je genoeg wint dan word je kampioen. Dan wordt
je haar oranje gespoten. Je krijgt taart en een medaille.
Het traject van presteren is ook op de korfbal begonnen. Wordt dat winnen omdat je beter bent?
Meer geluk hebt? Slimmer bent? Of allerlei trucjes kent?
Je best doen om te willen winnen is niet fout. Willen winnen ten koste van alles vindt To een
verkeerde insteek.
Daarom ben ik zo trots op die jonge dame die vorige week tegen To vertelde dat ze een heerlijke
wedstrijd had gespeeld. “Hoeveel is het geworden?”, vroeg ik. “Geen idee, net aan verloren geloof
ik.” Dat laatste klopte … 3 - 11. Dat is voor mij een voorbeeld dat sport kan vermensen. Dat wens
ik VALTO ook toe.
To Val
Dagmenu’s bij Vreeloo
Na de herfstvakantie gaan we de zaal weer in, gelukkig niet heel ver weg, want op zaterdag spelen
we de thuiswedstrijden in de hallen van Vreeloo. En om de overgang van veld naar zaal nog
soepeler te laten verlopen, hebben ook zij iedere zaterdag een dagmenu.
Allereerst bieden zij een Italiaanse bol gezond aan voor €3,50, daarnaast een hamburger menu
(Italiaanse bol met een hamburger en patat +saus naar keuze) voor €6,50 en tenslotte een
schnitzel menu (schnitzel en patat met saus naar keuze) voor €6,50.

Italiaanse bol gezond
€3,50
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Hamburger menu
€6,50
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Schnitzel menu
€6,50

Wedstrijdverslagen
VALTO ondanks kater toch nog gedeeld koploper
Sponsor: Martin Stolze B.V.
In de laatste competitie ronde voor de zaal speelde de selectie teams (A1, 2 en 1) een
thuiswedstrijd. De junioren namen het op tegen de directe concurrent voor de 3e plek KVS A1.
Tijdens deze wedstrijd was het grijs en koud, wat ook zijn weerslag op de wedstrijd leek te hebben.
Zelf kwam ik vijf minuten voor het einde aan en heb horen zeggen dat ik het beste deel van de
wedstrijd gezien heb. Kort na aankomst viel de gelijkmaker door de mand voor VALTO A1, die
uitbundig gevierd werd. Later begreep ik dat niemand nog hoop had op een punt na de 7-13
achterstand. Toen Ruben in de laatste minuut ook nog de winnende treffer wist te scoren stond
iedereen op de banken. Mooi hoe een slechte wedstrijd door de A1 uiteindelijk toch werd binnen
gehengeld. Goed voorbeeld doet goed volgen zou je zeggen, maar bij de wedstrijden die volgden
was het feestje bij de tegenstanders van vandaag Fortis 1&2.
VALTO 2 wist vorige week knap van Excelsior 2 te winnen en stapte met veel vertrouwen het veld
in om het Zeeuwse Fortis 2 met lege handen naar huis te sturen. Dit vertrouwen ebde echter in
tien minuten wel aardig weg bij een 0-5 tussenstand. Het was Ron die eindelijk onder de Zeeuwse
druk vandaan wist te komen en voor VALTO de score opende. De gasten waren echter erg scherp
in de afronding en liepen verder uit naar 1-7. Pas halverwege de 1e helft wist VALTO echt wat
terug te komen toen Ron en Steven met drie treffers op rij het verschil verkleinde naar 4-7. De
Zeeuwse trein bleek echter niet te stoppen, want in het laatste kwartier wisten zij nog vijf maal de
korf te vinden. Floris was de enige die daar een doelpunt tegenover zette, waardoor er bij 5-11
gerust werd.
Ook na de thee denderde Fortis door en vergrootte het gat binnen enkele minuten naar 5-13.
Hiermee was alle hoop op een goede afloop voor de thuisploeg wel te niet gedaan en was het
zaak om een afstraffing proberen te voorkomen. Pieter loste zijn broer Floris af om dit voor elkaar
te boksen. Met twee makkelijk gegeven strafworpen werd het verschil tien, maar toen wist Ron de
doelpuntloze periode voor VALTO weer te doorbreken. Pieter volgde zijn voorbeeld en even leek
het dat bij VALTO de geest uit de fles kwam. De verdediging moest echter weer aan de noodrem
trekken en de daar op volgende strafworp werd dankbaar benut. Steven maakte plaats voor Thijs
om te proberen een lans te breken voor VALTO. Hij had tenslotte met de A1 de ervaring om uit
een hopeloos lijkende achterstand terug in de wedstrijd te komen. Michiel gaf het thuispubliek weer
even hoop door halverwege de 2e helft ons weer op 8-16 te zetten. De gasten beschikken echter
over een dames kwartet wat makkelijk de korf weet te vinden. Aan het eind van de wedstrijd
bleken zij 11 van de 24 doelpunten gescoord te hebben. Ook nu wist één van de dames het
verschil weer naar tien te tillen en was het met nog een kwartier op de klok wel bekeken. VALTO
bleef wel knokken om de eindstand wat draaglijker te maken, maar het geloof was er niet meer.
Lisanne tekende voor het enige dames doelpunt van VALTO. De gasten wisten niet van ophouden
en scoorden er vrolijk op los naar 24 treffers, terwijl VALTO via Ron en Thijs (2x) tot een totaal van
13 kwam. De balans opmakend voor na de zaal betekend dit voor VALTO 2 dat er van de
concurrenten Excelsior, Tilburg en Albatros zo wie zo gewonnen moet worden en daarnaast nog
wat punten te vergaren bij de hoger geklasseerde tegenstanders. De gedeelde vijfde plaats is voor
behoud in de 1e klasse nog even te spannend.
Na deze afstraffing van VALTO 2 was het de beurt aan VALTO 1, wat de laatste weken in een
winning mood is. Vorige week werd er overtuigend gespeeld tegen Excelsior en werd na een
lastige begin fase de achterstand omgezet in een voorsprong die niet meer weggegeven werd.
Fortis 1 is ook een ploeg waar VALTO 1 het altijd lastig tegen heeft. Van de zes keer dat de
ploegen elkaar tot nu toe troffen wist VALTO nooit te winnen. Een gelijkspel in 2015 was het
hoogst haalbare tot nu toe, maar dit gold tot vorige week ook voor Excelsior. Na de wedstrijd van
vorige week had ik dan ook mijn geld op VALTO 1 gezet, want met zoveel discipline en
zelfvertrouwen moest ook Fortis 1 de punten afhandig gemaakt kunnen worden. Direct na het
eerste fluitsignaal van de prima leidende scheidsrechter Van Bentum werd duidelijk dat ook Fortis
1 op het scherpst van de snede zou verdedigen. Toch wist Frank binnen no time voor VALTO de
score te openen. Helaas voor VALTO was Remco Crucq vandaag voor Fortis weer eens lekker op
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dreef. Deze routinier wist uit alle hoeken van het veld de korf te raken en zorgde voor de
gelijkmaker. Het verdediging vak van VALTO wist even de korf niet te vinden, waardoor de gasten
via een strafworp en een (ook hier scherp schietende dames) schot van één van de dames het
eerste gaatje konden slaan. Frank zorgde weer voor aansluiting, maar toen kwam er een fase
waarin VALTO weinig geluk had in de afronding. Zelfs honderd procent kansen wilde er niet in
vallen. Fortis had vandaag weer het vizier op scherp gezet en wist met vier afstandsschoten van
een meter of 6 uit te lopen naar 3-7 halverwege de 1e helft. De volgende tien minuten zouden
echter voor de thuisploeg zijn. Met vijf doelpunten op rij wisten we weer langszij te komen bij 8-8.
Helaas was het niet als vorige week er op en erover, want na twee snelle treffers van Fortis was
het verschil weer twee. Laurens zorgde drie minuten voor rust weer voor aansluiting maar door
weer twee treffer van de gasten werd bij 9-12 de gang naar de kleedkamers ingezet.
Aan VALTO de taak om het verschil niet te ver op te laten lopen in het tweede deel, dus moest het
in het tweede deel de score openen. De gasten wisten echter binnen twintig seconden weer te
scoren met een afstandsschot van die verdraaide Remco. Bart scoorde het eerste VALTO
doelpunt pas na vier minuten uit een strafworp, waarna er ook bij VALTO 1 een doelpuntloze
periode van twaalf minuten aanbrak. De gasten scoorden er intussen lustig op los en wisten weg te
lopen naar 10-18. Hoewel er vorige week in het wedstrijdverslag op de Fortis site afgegeven werd
op het achter verdedigen van WION, gebruikte Fortis dit kunstje ook de hele 2e helft om de
snelheid uit het Lierse spel te halen. Geholpen door de vele net niet rake schoten wisten zij zo veel
afvallende ballen te onderscheppen en hun marge in stand te houden. Het laatste kwartier ging in
bij een 11-20 tussenstand en was Sanne, die eerder in de wedstrijd omver gelopen was, met een
pijnlijke knie gewisseld voor Maaike. In dit laatste kwartier kwam VALTO eindelijk op stoom en
zette de achtervolging in. Judith en Frank (2x) zorgden voor een opleving bij het publiek. De
gasten wisten echter ook nog een paar doelpunten mee te pikken, waardoor het alleen tot resultaat
had dat de eindstand nog draaglijk gemaakt werd. In de slotfase wist VALTO nog zeven keer de
korf te vinden, maar dat was te weinig om het gat van acht te dichten. Het resulteerde in een 19-23
eindstand en staat het vlaggenschip van VALTO weer met beide benen op de grond. Het lijkt er op
dat VALTO een probleem heeft met de Zeeuwse ploegen in deze competitie, want ook tegen
ONDO was de ploeg niet scherp en liep het tegen punten verlies op. Toch staat het keurkorps van
Marrien zo voor de zaal waar het zijn wil, want de doelstelling was een plaats bij de eerste drie.
Door het verlies van VALTO en Albatros zijn er nu weer drie koplopers in de competitie met 10
punten. Daarna volgen er drie ploegen met 8 punten en krijgen, zaal overgangsklasser, Tilburg 1
en WION 1 een lastig vervolg op deze competitie in het voorjaar. De spelers gaan nu even
genieten van een weekje rust, waarna het zaalseizoen wacht. Op 27 oktober barst het weer los
met de eerste wedstrijd voor de Haagse korfbaldagen, waarin VALTO in de poulefase Madjoe,
Paal Centraal en GKV zal treffen. Mocht het vlaggenschip hier als winnaar uitkomen dan zullen
daar nog wat wedstrijden op volgen.
Even genieten en tijd voor wat anders en dan zien we elkaar weer in zaal, Arno van Leeuwen.

KCR 4 – VALTO 4
Sponsor: Haze Accountancy
Afgelopen zaterdag mocht het 4e naar Ridderkerk om het daar op te nemen tegen KCR 4. Tegen
deze ploeg hadden voor het seizoen ook een oefenwedstrijd, deze was gewonnen dus we gingen
met vertrouwen richting de wedstrijd. Dit vertrouwen kwam ook door de winst van vorige week op
de koploper waardoor we op basis van doelsaldo bovenaan stonden.
Vooraf was er afgesproken om scherp of scherrep te zijn in de wedstrijd en dit ook gedurende de
wedstrijd vol te houden, omdat dit in de afgelopen wedstrijden nogal wat verslapte gedurende de
wedstrijd.
Om 14.45 floot de scheidsrechtster (ja we houden een vrouwelijke leiding deze middag) voor het
begin van de wedstrijd. Na 10 minuten had KCR een keer of 7 geschoten waarvan er 5 ingevlogen
waren, alle keren werd er geschoten zonder enige afvang, wij hadden er in 10 minuten maar 1
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ingekregen. Dus we kunnen wel zeggen dat KCR de ploeg was die scherp of scherrep begonnen
was aan deze wedstrijd.
Tijd voor het 4e om er dus ook maar is een aantal ballen in te gaan gooien om niet teveel achter de
feiten aan te gaan lopen. De laatste 25 minuten van de 1e helft werd er erg scherp of scherrep
gespeeld door VALTO met 7 doelpunten op rij en 0 tegen en daardoor werd de ruststand 5-8 in
ons voordeel.
Nu was het zaak om in de 2e helft de lijn van het einde van de 1e helft door te zetten, we kwamen
snel na rust al op 5-9. Hierna liep het een klein beetje gelijk op en kwam KCR zelfs nog terug tot 911, maar dit was laatste stuiptrekking van KCR. VALTO was hierna duidelijk erg scherp of
scherrep, mooie aanvallen, mooie doelpunten en eigenlijk niet te stoppen. KCR probeerde met 4
wissels nog wat zand in de Lierse machine te strooien, maar dit mocht niet baten en wij bleven
lekker korfballen.
Met de strafworpen waren we in deze wedstrijd niet helemaal scherp of scherrep en er werden er 2
gemist, hierdoor staat de meter teller op 7 tot nu toe. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 13-22 in
ons voordeel, door deze winst blijven we op doelsaldo bovenaan staan in de poule en zijn we dus
Herbstmeister.

Nu op naar de zaal om daar onze kunsten te vertonen en hopelijk zijn we daar net zo scherp of
scherrep!
Gr, VALTO 4

VALTO A1 - KVS A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag stond voor de A1 alweer de laatste wedstrijd van het veldseizoen op het
programma. Hoe stond de A1 ervoor toen deze wedstrijd begon? De A1 staat op een gedeeld 3e
plek met de tegenstander van deze wedstrijd, KVS. Er is een klein gaatje naar de bovenste 2
ploegen, Vitesse en Achilles. Deze speelden vandaag echter tegen elkaar, dus winnen zou ervoor
zorgen dat we de 3e plek opeisten voor ons alleen en dat we zouden inlopen op plek 1 en/of plek
2. Thijs is na zijn blessure weer helemaal terug en Lisanne leek wat ziek te zijn maar kon toch
starten. We waren dus weer eens compleet en ondanks dat het voor het eerst wat minder weer
was, hadden we er veel zin in om het veldseizoen goed af te sluiten. De start was opzich prima, er
werd na een 0-1 en 1-2 achterstand telkens goed gereageerd met de 1-1 en de 2-2.
Daarna stopten we aanvallend met kansen creëren. Er werd slordig gespeeld waardoor er korte
aanvallen waren. In eerste instantie stond de verdediging prima, maar de druk van KVS kon blijven
aanhouden door onze eigen fouten. Hierdoor rondde KVS toch een paar keer af en ineens stonden
we met 2-8 achter in de rust. Lisanne kon de 2e helft niet verder. Vera kwam er dus in, die dat
overigens prima deed en daarbij maakte ze ook een belangrijk doelpunt! Goed, de eerste helft
waren we niet scherp, gingen we slordig met kansen om en waren we ook niet positief genoeg
De Bijblijver, 17 oktober 2016
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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.
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

naar elkaar. Genoeg om de tweede helft aan te werken, wat Michael ook heel goed en duidelijk
aangaf. Maar het leek eigenlijk niet te gaan lukken in de eerste 20 minuten na rust. Het spel werd
wel stukken beter, maar VALTO rondde de kansen niet af. Gelukkig werd er erg strak verdedigd de
2e helft waardoor KVS dat ook niet lukte. Ondertussen nog een tweetal identieke situaties die de
scheids merkwaardig genoeg 2x in het voordeel van KVS wist te beslissen. We hadden
afgesproken ons hierover in te houden en dat deden we dan ook goed.
Bij 7-13 met nog 10 minuten te spelen leek de wedstrijd toch echt gespeeld. Echter gebeurde er
toen iets dat je alleen gelooft als je het terugkijkt op film. VALTO maakte toen 2 moeizame goals
achter elkaar en kwam ineens weer binnen bereik van KVS bij 9-13. Toen hierna Ruben 2 vrije
ballen achter elkaar wist te benutten kreeg KVS het heel erg benauwd. En dat was te zien. Ze
gingen gehaast spelen en fouten maken, waarbij ze elkaar ook telkens van alles verweten.
Eigenlijk waren de laatste 10 minuten de rollen precies omgedraaid vergeleken met de rest van de
wedstrijd. En VALTO wist er een stuk beter gebruik van te maken dan KVS. Van 11-13 werd het
heel snel 13-13 door een strafworp en een hele knappe doorloop van Thijs.
Met een punt had iedereen uitzinnig blij geweest, maar er was vanaf de gelijkmaker nog 1 minuut
te spelen. KVS nam de bal uit, maar verspeelde die bal ook al na 1 schot. Iedereen begon er in te
geloven toen de bal naar onze aanval werd gespeeld. De afvang en aangeef werden ingevuld en
na goed kijken en passen van Esmee schiet Ruben heel beheerst en kalm de 14-13 binnen. Wat
een ontlading kwam er toen los bij iedereen! We hebben er met z'n allen heel hard voor moeten
vechten na zo'n hele slechte eerste helft, maar op basis van de tweede helft verdienden we zeker
de overwinning. En dus staat VALTO A1 nu bij het ingaan van de zaal op een mooie 3e plek, en
door een gelijkspel bij Achilles - Vitesse is er na de zaal nog van alles mogelijk richting de top 2!
Nu gaan we eerst de Haagse Korfbaldagen spelen tegen Vitesse, HKV en Weidevogels. We zien u
weer in de zaal!
De A1

Eureka D1 – VALTO D2
Sponsor: Lansbergen Orchidee & KPS-Sales
Zaterdag moest de D2 naar Rotterdam om daar te spelen tegen Eureka. Helaas moesten we
Brecht missen maar gelukkig hadden we twee invallers Marith mosterd en Elise van Geest uit de
D1.
Toen de wedstrijd begon even wennen op gras en in de miezer regen ging het gelijk goed ,want
Nouky scoorde de 0-1 het was een prachtig doelpunt. Toen wisselden we van vakken en gelijk
scoorde Alicia de 0-2 dat was een mooie actie. Later scoorde Marit de 0-3 net voor de rust. In de
rust gaven onze coaches Thomas en Esmee een goede peptalk en we konden er tegen aan. Maar
de tegenstanders hadden ook een goed praatje gehad. Net voor Elise eruit ging scoorde ze.
Daarna ging ze er uit en Marith Mosterd erin. Jammer genoeg ging de tegenstander er ook hard
tegen aan het werd 2-4 . Wat waren we vel en wilden we deze wedstrijd graag winnen. Mette had
een felle tegenstander (jongen ) tegenover haar en Renske die was zo goed aan het verdedigen
dat we konden zien dat haar tegenstander ook een jongen hier wel gefrustreerd door raakte. Pff
daar scoorde Marith die er net in was de 2-5 . Nouky de 2-6 daarna Eureka en Na aanmoediging
van Lisa haar moeder en vele pogingen van Lisa groot gejuich een mooie doelpunt van haar. Daar
kwamen weer de sambaballen en VALTO vlag ging omhoog en mascotte beer. De toeschouwers
die mee waren en speciaal kwamen kijken hielpen aan een leuke sfeer mee aan de kant. Want
daar gooide Marit hoppa 3-8 Renske en Marit nog een keer en uiteindelijke uitstand bereikt van 510 voor VALTO met een groot gejuich en blijdschap VALTO D2 Kampioen geworden.
Opluchting ,blijdschap, foto’s van ons team ,felicitaties ,trotse coaches maar daarna nog buik
glijden over het gras. Hup even andere schoenen aan richting VALTO rijden om daar een
verdiende taart te eten en ook nog met kleding en al aan onder de douche te zingen/ juichen
Kampioenen. Esmee haar taart werd bewaard want zij moest snel terug omdat ze een eigen
wedstrijd thuis moest spelen.
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Meiden wat een leuke buiten seizoen we hebben het als team gedaan onder leiding van twee top
coaches . Iedereen een welverdiende vakantie en tot straks in de zaal daar gaan we weer knallen
als team.
Gr Alicia van Dijk

WION D1 - VALTO D3
Afgelopen zaterdag speelden we tegen WION D1. We moesten een eind rijden, helemaal naar
Rotterdam. We kwamen spelers te kort, daarom deden Sanne en Jens mee. Als eerste scoorde
Sanne. Milou scoorde daarna het tweede punt voor ons. 0-2 was het. Toen scoorde de
tegenstander en wisselde we van vak. De tegenstander scoorde helaas nog een keer en toen nog
een keer. We stonden achter met 3-2. Er waren veel kansen maar uiteindelijk scoorde Estelle, het
was gelijk. De tegenstander scoorde nog een keer en het was rust. Toen we weer begonnen,
scoorde ik! Het was 4-4. Gelukkig liet de verdediging niks door en konden wij nog een keer scoren.
Maar toen scoorde de tegenstander toch. Weer gelijkspel: 5-5. We zetten alles op alles en
scoorden nog een keer. Maar de tegenstander scoorde ook. Het was 6-6 en wij, de verdediging,
probeerde niks door te laten. Maar de tegenstander scoorde toch. Maar gelukkig scoorde Levi en
stonden we weer gelijk. 7-7 was het. We probeerden zo gauw mogelijk de bal af te pakken van
WION en dat lukte ons. Dus kon Estelle scoren en dat deed ze! Toen vloot de scheidsrechter en
hadden wij gewonnen. We kregen nog een traktatie van Levi, want hij was jarig geweest. Met een
blij gevoel reden we naar VALTO, want dit was de eerste wedstrijd die we hadden gewonnen!
Groeten Anouk

VALTO E1 - Phoenix E1
Sponsor: Lansbergen Orchidee & KPS-Sales
We wilde eens winnen, want dat hadden we nog niet gedaan.
We begonnen goed 1-0 voor. 2-0, 3-0, 4-0 in de rust stonden wij 5-0 voor.
Sheila zei: “We houden de 0!” Maar helaas, het werd snel 5-1...
Opeens stond het 6-2, spannend! 6-3, nog spannender.
Gelukkig werd het toch nog 7-4. GEWONNEN!!!!
We vinden het jammer dat Tim stopt. Kom je nog een keer kijken?
Groetjes Jonne

Phoenix E3 - VALTO E3
Eigenlijk had dit verslagje vorige week al in de bijblijver gemoeten, maar we waren het een beetje
vergeten...
Het was groot feest bij de E3, de meiden van dit team zijn kampioen geworden!! Ze moesten
spelen in Zoetermeer tegen Phoenix. Het werd een geweldige wedstrijd waarin door alle meiden
veel gescoord werd. Eindstand : 21-3. Na de wedstrijd had Hèlen (de coach) voor champagne
gezorgd. Daarna gelijk naar de Villa waar het feest verder werd gevierd met taart en met kleding
aan onder de douche!
Meiden en coach, van harte gefeliciteerd, jullie hebben het geweldig gedaan!!
Groetjes,
Noortje en Lisette
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VALTO E7- Dijkvogels E2
Zaterdag 15 oktober spelen we de voorlopig laatste wedstrijd buiten, voor de eerste keer werkt het
weer niet zo mee. Het team is helaas niet helemaal compleet maar gelukkig is er voor goede
vervanging gezorgd. De kinderen van de E7 doen, zoals altijd, weer ontzettend hun best, er wordt
goed overgespeeld en alle kinderen komen aan bod. Helaas komen we dan toch op een 0-1
achterstand te staan. Gelukkig wordt er dan door VALTO gescoord en is de stand 1-1. Met deze
stand gaan we ook de rust in, alles is nog mogelijk. Na de rust komt er meer actie in het spel en
komen we op een mooie 2-1 voorsprong, maar de laatste 10 minuten raken we het kwijt en komen
we uiteindelijk uit op 2-7.
Groetjes van Marianne en Ben

De Meervogels F1 - VALTO F1
Sponsor: Kinderdagverblijf ‘t Strijpje
Zaterdag moesten de kanjers van F1 afreizen naar Zoetermeer om daar tegen de Meervogels F1
te strijden. De meervogels hadden al laten weten dat ze geen meiden hadden om zaterdag te
spelen, dus we moesten spelen tegen een jongensteam.
We begonnen een beetje gespannen, omdat er ineens alleen maar jongens tegenover ons
stonden. We kwamen ook al snel achter met 3-0. Dus toen mochten wij een Superspeler inzetten.
Dat maakte nog niet gelijk veel goed, zij scoorde weer.
Toen kon gelukkig Elise ons van de nul afhelpen. Ze scoorde een prachtig punt en daardoor
hadden wij de score geopend. Al snel daarna scoorde Toon er ook een en wij waren op dreef de
Superspeler er weer uit. Alleen toen kwamen zij weer hierdoor wij 5-2 achter. Gelukkig kon Sara
ons nog voor de rust op 5-3 zetten.
In de rust weer een goed advies gekregen van Nikky en een lekker glas Ranja tijd om er weer
tegenaan te gaan. Al snel na de rust scoorde Frenk 5-4 dus het was nog maar een punt verschil,
wat spannend werd het.
Sara maakte toen de gelijkmaker en daarna scoorde Isis er nog een. 5-6 voor en nu vast houden.
We moesten nog 10 minuten en de Meervogels bleven maar fel op de bal. Wij bleven sterk
verdedigen en proberen die bal naar voren te krijgen.
Toen pfff gelukkig kon Sara er net voor het eind nog een scoren. En ja hoor daar was het eind
fluitje.
We hadden toch gewonnen en wel met 5-7 wat een spannende pot. Wat hebben wij ons best
gedaan.
Coach Nikky en de ouders waren super trots en wij ook.
Het was een leuk buitenseizoen, ik ben benieuwd hoe het is om binnen te korfballen (dat heb ik
eigenlijk nog nooit gedaan, alleen bij de kangaroes). Dus komen jullie weer naar ons kijken als wij
straks in de Sporthal gaan spelen? Nou tot dan we gaan nu heerlijk van de herfstvakantie
genieten.
Groetjes van Elise van Dijk

Excelsior F2 – VALTO F2
Sponsor: Kinderdagverblijf ‘t Strijpje
Zaterdag 15 oktober, uit in Delft tegen Excelsior, de laatste wedstrijd buiten, helaas in de regen,
maar de kinderen hoor je er niet over!
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Ze beginnen goed in de aanval, veel balbezit voor VALTO, helaas scoren ze nog niet. De
tegenstanders hebben even de bal en scoren gelijk. 1 0 achter. Maar VALTO gaat door en net voor
de eerste break scoort Deon de 1 1 en nog geen 30 sec later scoort Mike 2 1.Goed Bezig!! Na de
break lijkt het 2 2 te worden maar hij wordt afgekeurd, het blijft dus 2 1 voor VALTO.
Na de rust eerst aanval van Excelsior, na de bal te kunnen onderscheppen en een mooie worp van
Anne scoort Deon 3 1. En daarna dezelfde situatie en scoort Mike 4 1. Wat spelen ze leuk samen
en wat een verschil met hun eerste wedstrijd! Het blijft spannend, Mike scoort de 5 1 en kort
daarna scoort Excelsior en staat het 5 2.
Veel druk van VALTO maar helaas gooien ze net mis. In de laatste break staat het 5 2. Nog even
wat tips en de laatste 10 minuten gaan in. Wederom een spannend duel en ook Bas scoort 6 2.
Wat een toppers. De scheidsrechter fluit en VALTO heeft gewonnen en o wat zijn ze blij en de
trouwe supporters uiteraard ook! Goed gedaan F2
Groetjes Susan Zwinkels
Moeder van Mike Zwinkels

Hallo A-junioren en senioren van VALTO !

Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend.
In het weekend van vrijdag 17 maart t/m maandag 20 maart gaan
we terug in de tijd naar het Grieks-Romeinse rijk. Het kamphuis is
inmiddels geboekt.
Dit jaar verblijven we in kamphuis De Ginkel in Leersum.
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 !!
Per risum multum debes cognoscere stultum
Salutate,
Manon, Gj, Vincent en Arco
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BEAT YOURSELF TIJDENS DE KORFBAL SKILLS CHECK OP 30 OKTOBER!
Van 22 t/m 30 oktober 2016 speelt het Nederlands korfbalteam (Oranje) in Dordrecht het EK
Korfbal. Voorafgaand aan de finale organiseert Korfbalstars op diverse locaties in Dordrecht clinics
voor jeugd voor alle leeftijden. Zo kan je de finale (en kleine finale) combineren met clinics! Je hebt
genoeg tijd om bij de wedstrijden te komen. Naast een clinic om je skills te trainen, is er de echte
Korfbal Skills Check. Hier zal je je vaardigheden oefenen, worden ze gecheckt en kun je ze daarna
oefenen in wedstrijden. Topspelers en talenten uit Nederland en België zullen aanwezig zijn.
Korfbal Skills Check
Alle oefeningen zijn gericht op een 6 tal vaardigheden, die erg belangrijk zijn bij korfbal. Deze ga je
oefenen tijdens de training en toepassen in wedstrijden. Ook krijg je veel tips van topspelers. De 6
tal vaardigheden: Snelheid, Waarnemen, Reageren, Explosiviteit, Focus en Samen
Kijk hoe goed je er in bent! En vergelijk het ’s avonds bij de wedstrijden van de top van de wereld!
Verbeter jezelf tijdens de “Korfbal Skills Check”. Voor alle leeftijden is er een locatie beschikbaar
en voor alle niveaus mogelijkheden om je te verbeteren!
Tijden
09:30-11:30
Programma
09:30 – 10:10 Trainen van de korfbalskills
10:10 – 10:50 Skills Check
10:50 – Toepassen in Wedstrijden
Locaties
A en B spelers:
C en D spelers:
F en E spelers:

Dordrecht sporthal Oranje Wit
Dordrecht sporthal DeetosSnel
Dordrecht sporthal Oranje Wit

Datum
Zondag 30 oktober 2016
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