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Zon, zee & zaal
Moe, maar zeer voldaan rij ik met de familie naar het oosten van het land. Het is zondag, familiedag. Als ik
om me heen kijk zie ik het mooie, afwissende landschap van Nederland aan me voorbij gaan, gehuld in een
mooie witte deken van dauw en mist welke vecht tegen de sterke ochtend zon. Hij zal het niet winnen. We
schrijven eind oktober en de zomer gaat langzaam over in de herfst. Genieten.
Wij gaan met bijna 100.000 korfballers weer de zaal in. De vakantie is voorbij, de eerste trainingen zijn weer
begonnen en zelfs de eerste oefenwedstrijden zijn alweer gespeeld. Nou ja oefen ... het gaat wel ergens om
in de Haagse Korfbaldagen of voor hele oude mensen: de Haagsche Courant Cup. We hebben vorig jaar
ontdekt dat we heuse cupfighters zijn en ook dit jaar is de start veelbelovend. Zowel Valto 1 als A1 wisten
hun wedstrijden ruim of wat minder ruim te winnen! Ook het EK beleeft vandaag haar ontknoping, in een
uitverkochte ijshal speelt Nederland tegen België in de finale en strijden Portugal en Catalonië voor het
brons. Ik kijk af en toe op de live stream, denk ik. Samen met duizenden andere korfbalfans in Europa. Wat
hou ik toch van techniek.
Afgelopen zaterdag was ik er nog wel. Het korfbalcongres werd op dezelfde plaats gehouden, wat mij
meteen weer de gelegenheid gaf om de culthelden Berk en de Cruijff van Polen tegen elkaar aan het werk te
zien en een selfie te maken met twee Catalaanse spelers die een wedstrijdje buiten het veld deden, wie
heeft de meeste ... Waar het eigenlijk echt om ging op de dag was het weerzien en ontmoeten van andere
bestuurders binnen korfballend Nederland. Het is een dag waarop de KNKV laat zien wat de plannen zijn
voor het komende jaar en waarbij er via verschillende thema's informatie wordt overgebracht via
parallelsessies.
Sessies over de kantine bijvoorbeeld, waarin je inspiratie opdoet over de mogelijkheden van de
accommodatie, maar ook nog eens hoort dat alcohol onder de 18 echt een probleem kan zijn en waardoor je
zelfs je vergunning kunt verliezen. Niet doen dus! Daarnaast waren er sessies over flexibiliteit en
mogelijkheden van aanbod binnen de vereniging, zoals we nu al doen met Fit & Fun en de Wandelclub. Erg
leerzaam! Tenslotte werd er aandacht besteed aan big data en hoe die kan helpen bij het in kaart brengen
van de identiteit van je club, maar dus ook de potentiële nieuwe leden in de omgeving. Het meest
waardevolle van de dag is eigenlijk praten met de aanwezigen, mensen van de bond en bestuurders. Ideeën
uitwisselen, inzichten opdoen, contacten leggen en vervolgens vol inspiratie naar huis gaan. Maar niet
voordat de spelers van het Nederlands team nog even langskwamen en met velen een praatje maakten.
Leuk dat ze dat doen, naast de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld demonstraties en clinics geven.
Niet veel later was het weer tijd voor de meest vernieuwende en charitatieve vorm van korfbal. Om 23.30
lagen we met 8 teams in het zwembad voor het wintertijdchallengewaterkorfbaltoernooi (36x woordwaarde).
Het was niet alleen heel gezellig, maar ook hebben we de nodige donaties opgehaald voor Spieren voor
spieren, top gedaan allemaal! Nikki en Lotte en ook Manon en de mensen van Optisport Vreeloo, ontzettend
bedankt!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Uitslagen afgelopen week
HC cup
Madjoe 1 – Valto 1 10 - 31
Valto 1 – Paal Centraal 1 – 20 -10
Vitesse A1 – Valto A1 23 - 24

Nieuws van de Technische Commissie
De eerste wedstrijden van de Haagse Korfbaldagen dagen zijn
geweest en alle 3 de wedstrijden zijn gewonnen. Dus zowel A1
als Valto 1 nog volop in de race. Vanavond (maandag) de
volgende wedstrijden, thuis in Vreeloo.

Oefenwedstrijden.
Hieronder de resterende oefenwedstrijden. Veel succes
allemaal.
Let op: de wedstrijden van Valto 6 en Valto 8 zijn omgedraaid ten opzichte van eedere communicatie
Datum Dag
Tijd
Thuis
Gasten
Lokatie
Scheidsrechter
31-10 Maandag

19:15 Valto A1

HKV A1

Vreeloo/1

HKD

31-10 Maandag

20:45 Valto 1

GKV 1

Vreeloo/1

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 Finale indien door

HKV/OE Hal

HKD

5-11 Zaterdag

10:00 Kangoeroes

Verzamelen in Vreeloo

5-11 Zaterdag

09:00 Valto F1

Oranje-Wit F2

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

09:00 Valto E2

Oranje-Wit E2

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

09:00 Valto E4

GKV E1

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

10:00 Valto F2

Oranje-Wit F3

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

10:00 Valto E3

Oranje-Wit E3

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

10:00 Valto E5

Weidevogels E3

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

11:00 Valto E1

Oranje-Wit E1

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

11:00 Valto E6

Oranje-Wit E6

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

11:00 Valto E7

Weidevogels E5

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

12:00 Valto D2

Weidevogels D2

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

13:00 Valto D1

IJselvogels D1

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

14:00 Valto C1

Vriendenschaar C1

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

15:00 Valto B1

Excelsior B1

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

16:10 Valto A2

Weidevogels A3

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

17:20 Valto 4

Meervogels 4

Vreeloo/1

Valto

5-11 Zaterdag

18:30 Valto 3

GKV 3

Vreeloo/1

GKV

5-11 Zaterdag

19:40 Valto 2

Oranje-Wit 3

Vreeloo/1

Valto

Maassluis D2

Vreeloo/2

Valto

GKV D1

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

9:00 Valto D4

5-11 Zaterdag

10:00 Valto D3
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5-11 Zaterdag

11:00 Valto C4

GKV C3

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

12:00 Valto C3

GKV C2

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

13:00 Valto C2

GKV C1

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

14:00 Valto B2

Weidevogels B2

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

15:00 Valto B3

Weidevogels B3

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

16:00 Valto 5

GKV 4

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

17:10 Valto 8

Meervogels 7

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

18:20 Valto 6

Weidevogels 5

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

19:30 Valto 7

Avanti 11

Vreeloo/2

Valto

5-11 Zaterdag

16:40 Valto 1 Finale indien door

HKV/OE Hal

HKD

KorfbalMasterz.
Nog geen KorfbalMaster?
Als korfballer moet je de regels kennen. Dat is beter voor jou, voor de scheids en voor iedereen. Doe
de test op https://www.korfbalmasterz.nl en laat zien dat ook jij een echte korfballer bent! Vragen?
Mail dijkstrathijs@gmail.com.
De status voor selecties:
Valto 1:
Kevin Barnhard

KorfbalMaster

Bart van Leeuwen

KorfbalMaster

Frank de Rijcke

nog niet geactiveerd

Laurens Verbaan

nog niet geactiveerd

Iris de Raadt

KorfbalMaster

Manon vd Ende

KorfbalMaster

Judith Goedendorp

nog niet geactiveerd

Naomi Grootscholten

nog niet geactiveerd

Sanne de Raadt

Geactiveerd, level 1

Valto 2:
Pieter v Muyen

KorfbalMaster

Michiel Cornelisse

KorfbalMaster

Steven Vijverberg

KorfbalMaster

Ron Boekestijn

nog niet geactiveerd

Niels vd Lingen

nog niet geactiveerd

Floris v Muyen

nog niet geactiveerd

Sharon Prins

KorfbalMaster

Mandy Herbert

KorfbalMaster

Lotte v Geest

Geactiveerd, Level 1

Lisanne Onck

nog niet geactiveerd

Nikki v Spronsen

nog niet geactiveerd

Valto A1:
Thijs Dijkstra

KorfbalMaster

Simon Kok

nog niet geactiveerd

Ruben Hoogerbrugge

nog niet geactiveerd
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Rick v Dasler

nog niet geactiveerd

Maaike Ridder

Geactiveerd, Level 1

Lisanne vd Berg

nog niet geactiveerd

Lisa v Wingerden

nog niet geactiveerd

Romee Valstar

nog niet geactiveerd

Esmee Binnendijk

nog niet geactiveerd

Esmee Binnendijk

nog niet geactiveerd

Niet in deze teams, maar wil je toch meedoen? Graag! Ook jij kan je aanmelden bij Thijs
(dijkstrathijs@gmail.com.)
Martijn Dijkstra

Geactiveerd, Level Examen

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

Salmonella in aantal Haagse Sporthallen
Helaas is er in een aantal Haagse Sporthallen salmonella gedetecteerd. Hier zijn de douches gesloten. Tips:
douche in De Lier en neem je bidons op voorhand gevuld mee. Het betreft de sporthallen: t Zandje,
Ockenburg, Leidscheveen, Houtrust, Oranjeplein, PietVink hal.

Intocht Sinterklaas op 12 november
Dit jaar komt Sinterklaas in Nederland aan in Maassluis! Dat is lekker dichtbij en we hebben van veel ouders
gehoord dat die daar graag met hun kinderen naar toe gaan. Daarom hebben we dit jaar geprobeerd op 12
november de wedstrijden voor de jongste jeugd daaromheen te plannen. Dat is bijna voor elk team gelukt. Er
is 1 team dat toch om 10.00 moet spelen. Daar is verplaatsen niet gelukt. Zij kunnen hopelijk wel de Sint in
De Lier gaan begroeten.

Herhaling berichten
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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Opstellingen komende week
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3 Aanwezig: 17:45
Heren: Derk, Twan, Thomas, V4?, V4?
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie
VALTO 4 Aanwezig: 16:35
Heren: Niels, Laurens, Frank, Rob, Marnix, Kees
Dames: Miriam, Denise, Antoinette, Laura H, Laura M, Lisa, R, Ellen R, Lisa V
Valto 5 Aanwezig: 15:15
Heren: Marco, Mark, Dennis, Jeroen, Michael E
Dames: Nia, Petra, Helma, Esther, Hellen, Annemieke, Nia
Valto 6 Aanwezig: 17:35
Heren: Laurens, Vincent, Jesper, Daniel V, Nick, Bart V
Dames: Inge, Mandy, Ryanne, V8?, V7?
Valto 7 Aanwezig: 18:45
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Wouter
Dames: Marije, Petra, Ria, Linda, Gerda
Valto 8 Aanwezig: 16:25
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne

Vermist VALTO T-shirt
Zaterdag 8 oktober is mijn VALTO T-shirt kwijtgeraakt. Het hing in de herenkleedkamer, heeft rugnummer 9
en aan de voorkant staat aan groot logo van Vijverberg fietsen, mocht u het T-shirt gevonden hebben kunt u
mij een WhatsApp sturen naar het volgende nummer:
06-81618251
Groeten Rolf VALTO A2
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS BADKAMERS
TEGELS

SCHUIFWANDKASTEN

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

Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

Dit was de Algemene Najaarsvergadering
Afgelopen maandag hebben we in Villa Valto de jaarlijkse Algemene Najaarsvergadering gehouden. Het was
een behoorlijk goed bezochte avond, wat het bestuur tot tevredenheid stemde. Fijn om te zien dat veel leden
betrokken willen zijn en blijven!
Na de opening en het vaststellen van de notulen, was het de beurt aan Bart om een toelichting te geven op
de sportieve prestaties. Afgelopen seizoen hebben we helaas een boete gekregen, omdat we het quotem
voor de te fluiten wedstrijden niet hebben gehaald. Voor komend seizoen ziet het er echter wel goed uit!
Verder waren er weer veel kampioenen te zien in het overzicht van vorig seizoen, waren er mooie andere
hoogtepunten en gaf Bart nadrukkelijk aan dat er nog uitdagingen zitten in het vinden van technisch kader,
zoals trainers, coaches, gastheren en –dames en scheidsrechters.
Daarna gaf Michiel aan wat de prestaties van de sponsorcommissie zijn geweest, een mooi overzicht van
een groeiend aantal sponsoren en dito opbrengst. Mooi om te zien dat op dit gebied de club ook verder
professionaliseert.
Aansluitend bracht Peter verslag uit namens de kascontrole commissie en gaf aan dat er uitgebreid
onderzocht is, maar dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd tijdens de controle van de cijfers en
financiële huishouding. Hij en Hans werden bedankt en in plaats van Peter neemt GJ zitting in de
kascontrole commissie voor volgend jaar.
Vervolgens nam Chris de financiële prestaties door met de aanwezigen, welke weer degelijk waren
opgemaakt en helder werden uitgelegd. Een belangrijk punt is de mededeling dat we, ondanks het feit dat
we een gezonde vereniging zijn, volgend jaar de contributie gaan verhogen, gezien de stijgende kosten van
de sporthaluren (+25%). De hoogte van de verhoging zullen we in het voorjaar bepalen en ter goedkeuring
voorleggen aan de ALV. De jaarrekening en begroting werden vastgesteld en daarmee het financiële jaar
afgesloten en ook werd Chris bedankt voor zijn werk.
Ook werd het huishoudelijk reglement vastgesteld. Hierin staan de huisregels van Valto, welke een
aanvulling zijn op de statuten. Wat is Valto, wat doet Valto en wat doen we bij Valto niet. Het is een wat
uitgebreider verhaal en is nu officieel actief, waar het eigenlijk al jaren zo gaat zoals er in beschreven staat.
Het huishoudelijk reglement is te vinden op de website.
In de najaarsvergadering wordt ook het ere-kleinood uitgereikt en dit jaar werd Michiel van den Bos bedankt
voor zijn jarenlange inzet, op vele terreinen, met groot enthousiasme voor de club. Hulde!
Jan Jaap had daarna nog een kort overzicht van de plannen van het bestuur, waarbij werd vermeld dat de
focus vooral gaat liggen op het optimaliseren van kantine en velden, jeugd met extra aandachtsbehoefte,
vrijwilligers (met name het technisch kader) en de sporthalaangelegenheden met daarbij vooruitkijken naar
toekomstige accommodatie.
Als laatste werden de bestuurswisselingen uitgevoerd. Chris en Rosanne werden onder luid applaus en met
bloemen en presentje bedankt voor hun jarenlange bestuursfuncties. Tegelijkertijd werden Ria en Marije met
instemming van de ALV en tevens onder luid applaus geïnstalleerd als respectievelijk Penningmeester en
bestuurslid Marketing & PR. Fijn dat we verder kunnen met een compleet bestuur.
Tenslotte werden er bij de rondvraag enkele vragen gesteld en beantwoord. Daaronder een vraag over de
beslissing om de E spelers in de Sosefhal te laten trainen. Het bestuur heeft dit punt nogmaals toegelicht en
blijft er bij dat dit voor het huidige seizoen de best mogelijke oplossing van de zeer compexe puzzel is.
Uiteraard blijft de vereniging haar best doen om dit in volgende seizoenen te veranderen.
De avond werd afgesloten met een drankje namens het bestuur. Tot in april bij de Algemene
Voorjaarsvergadering!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Middellijn spel
Altijd al vanaf de middellijn willen scoren? Dan is nu je kans….
Na een succesvolle eerste editie waar Wouter Wubben als winnaar van het veld kwam en toevallig als
allerlaatste deelnemer de bal vanaf de middellijn raak schoot, komt er nu een vervolg. Zaterdag 5 november
2016 tijdens de rust van Valto 2 (+/- 20:10 uur) kun jij je kunsten vertonen en proberen te scoren vanaf de
middellijn! Weet jij te scoren? Dan win je een super gaaf Valto shirt!
Hoe moet je je opgeven?
Heel simpel, ga naar www.ckv-valto.nl/middellijn-spel/ en vul je voor- en achternaam en team in en klik op
‘Schrijf mij in’. Vervolgens wordt je zaterdag 5 november omgeroepen en ga jij proberen te scoren vanaf de
middellijn!
Alle leeftijden mogen mee doen, of je nu op korfbal zit of niet. Daag jezelf uit en doe mee! In de
jongere leeftijdscategorie wordt er uiteraard gekeken naar de afstand.

Korfbal-clinic voor jongens

Bovenstaande uitnodiging wordt komende week uitgedeeld op de Lierse basisscholen. Natuurlijk zijn alle
jongens van Valto uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte welkom deze middag! Maak al je vrienden en
klasgenoten enthousiast en neem ze mee naar de sporthal. Laurens, Pieter, Thijs, Ruben en Rick maken er
een gave middag van met jullie!

OPROEP WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR HULP VOOR HET
VALTOFEEST 26 november !!!
De Bijblijver, 31 oktober 2016
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OPROEP WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR HULP VOOR HET
VALTOFEEST 26 november !!!
We zoeken nog voor mensen:
• achter de jassen
• bandjes bij de deur
• munten verkoop Pin afdeling

Zonder hulp kan het feest niet doorgaan .!!
Dus geef je op bij GJ Stolk
Mail : pgjstolkdelier@gmail.com
De Bijblijver, 31 oktober 2016
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Agenda
18 november 2016
25 november 2016
30 december 2016
1 januari 2017
13 januari 2017
10 maart 2017
10 juni 2017

Filmavond D-teams en E-teams
Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes
VALTO aGoGo
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

Filmavond

Filmavond D & E
Op vrijdagavond 18 november
organiseren we een filmavond
voor de D en E jeugd. De avond
begint om 19.00 uur en duurt tot
ongeveer 20.30 uur.
Tot vrijdag 18
november
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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
5FMFGPPO  t.PCJFM
'BY  t&NBJMJOGP!UFEFBENOM
*OUFSOFUXXXUFEFBENOM

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

Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een paar wedstrijden
van Valto A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen
dit de teams uit de D/E/F/Kangoeroes zijn!
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1/A1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1/A1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto1/A1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van Valto 1/A1 zal er een
speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om Valto
1/A1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt worden om
Valto 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach
van het team van de week zal hierin ondersteunen!
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 en sommige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de
loten voor de taart verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
DATUM

Wedstrijd

TEAM vd
week

Speler 1
A1

12/11/16

Valto1– Sift(m) 1

E1 en E3

19/11/16

Valto A1- Weidevogels A1

D2 en F1

26/11/16

Valto 1- Sparta (N) 1

10/12/16

e

Omroepers

Laurens

Filmen
van Valto
1 en 2
B1 (Bas)

D3

Maaike (d2)en
Ruben (f1)
Bart

B1 (JP)

Valto 1- Vriendenschaar(H)1

D4

Frank

Thomas
en
Michael
Simon en Rick

17/12/16

Valto 1-Vitesse(Ba)1

E6 en F2

Iris en Sanne

14/01/17

Valto A1- Reflex A1

E2 en E6

21/01/17

Valto 1 – Des (D) 1

E4 en E5

Romee (e2)
en Lisa(e6)
Naomi

04/02/17

Valto 1 – Excelsior (D) 1

D1

Kevin

11/02/17

Valto A1- Meervogels A1

Lisanne

11/03/17

Valto 1 – IJsselvogels 1

Kangoeroes
C?

Judith

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels
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of

B1
(Martijn)
B1 (Max)

Thomas
Michael

en

Lisa
Esmee

en

B1 (Vera
L)
B2
(Wouter)

Romee
Thijs
Lisanne
Esmee

en

B1
(Sheila)

Simon en Rick

en

Uitkomst

2016

Afgelopen donderdag zijn Jan Jaap en ik Valto gaan vertegenwoordigen op de Beursvloer Westland 2016.
Een evenement georganiseerd door Vitis Welzijn in het pand van Rabobank Westland. Doel van de
beursvloer is dat maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en elkaar helpen. Spelregel
is dat er niet gesproken mag worden over sponsoren en/of geld. Vorig jaar heeft Marco Stolze voor het eerst
op dit jaarlijkse evenement Valto vertegenwoordigd. Hier hebben we mooie nieuwe samenwerkingsvormen
aan overgehouden. Een goed voorbeeld daarvan is het fruit verkrijgbaar in de kantine mede mogelijk
gemaakt door de Best Fresh Group.
Dit jaar hebben de onderhandelingen op de beursvloer het volgende opgeleverd:
Bedrijf
Bibliotheek
Westland

Gunst voor Valto
Bibliotheek wil voor ons
flyers, poster ophangen,
in nieuwsbrief
meenemen, promoten
van Valto. Ideaal voor de
flyers die we nog
hebben.

Wederdienst
Vraagt een clinic korfbal in de
week/maand van de
gezondheid in juni. Vestiging
Naaldwijk heeft een
grasveldje er voor, dat zou
het beste zijn, anders is er
ook nog Honselersdijk of De
Lier. Ze willen eens een
andere sport dan voetbal,
voor ons weer een kans om
korfbal en dan vooral bij Valto
op de kaart te zetten.
Vraagt een dag/middag
gebruik maken van ons veld,
met vrijwilligers voor
begeleiding om een soort
clinic te geven, ze hebben
kinderen van 4-12, dus van
Kangoeroes tot D leeftijd. Het
zou zomaar een mini
Kangoeroedag kunnen zijn,
als we het nog een beetje
aankleden met wat drinken,
etc.
Social media bekendheid
(foto + team op FB/Twitter
etc)

Vervolg actie / CIE
Afstemmen met TC.

BSO in de
Koningin
Julianaschool

BSO KJS kan voor ons
flyers, poster ophangen,
in nieuwsbrief
meenemen, promoten
van Valto. Ideaal voor de
flyers die we nog
hebben.

GJ
Personeelsdiensten

Uitlenen van een busje
(8 persoons + 1
chauffeur) na overleg
met de planning voor
een verre uitwedstrijd.

Hamiplant BV

Tuin en kamerplanten
leveren voor bijzondere
gelegenheden, zoals
jubilarissen, bedanken
vrijwilligers, loterijen en
andere momenten.

Tegenprestatie is een clinic /
fit en fun achtige sessie in de
middag van hun open dag
voor de kinderen. Ze willen
echt duurzaam en gezond
ondernemen, dus dit past
daar precies in. Kan ons nog
leden opleveren ook.

Is waarschijnlijk de
eerste zaterdag in
mei, dus we moeten
even kijken wie
daarbij kan zijn als
het een wedstrijd
dag is.

Intergreen

12 Boeketten t.b.v. einde
korfbalseizoen. Voor een
team dat kampioen wordt
in juni.

Fit & Fun sessie voor ong 5
personeelsleden aan te
sluiten op de maandagavond.

Afstemmen met TC.
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Afstemmen met
bestuur en PR team.

Afstemmen met TC
wie daar het best
gebruik van kan
maken.

Bedrijf
Kemeling
Kunststoffen

Macro
Wateringen
Paul Sosef

Strandpark
Vlugtenburg /
Hé
Pannenkoek
VB Group

VB Group

Vitrona

Gunst voor Valto
Kan van kunststof en
plexiglas-achtig materiaal
in de freesmachine iets
maken, zoals bordjes
voor kleedkamers, of
anderszins. Maar ook
bijvoorbeeld een
aandenken aan iets, een
prijs voor de Westland
Derby’s of 2-tegen-2
toernooi.
Producten voor de
volgende loterij

Wederdienst
Tegenprestatie is aandacht
op social media, website en
clubblad (vacatures en
communicatie).

Vervolg actie / CIE
Afstemmen met
bouw commissie.

Aandacht tijdens loterij en via
Social media

Afstemmen met het
Loterij team.

Stroom/Agregaat voor op
locatie (bijvoorbeeld een
feest op het strand) of
stelling bouw te
gebruiken als podium.
Buiten locatie (Hé
Pannenkoek) + tractatie
voor een training van de
kangoeroes op een
zaterdagochtend in de
meivakantie.
Open vrachtwagen die
ook met B rijbewijs
bestuurd mag worden.
Kunnen we gebruiken
bijvoorbeeld in
weekenden, zoals het
jeugdkamp of overgang
veld/zaal en viceversa
om spullen mee te
vervoeren.
Meedenken en
ontwerpen van
terrasoverkapping. Ze
werken veel met andere
bouwers en kunnen
daarin samen
optrekken/bemiddelen.
Advies voor
terras/overkapping met
mogelijkheid tot het
leveren van materiaal.

Naamsbekendheid en
deelname aan een sportief
evenement (einddag??)

Dennis & GJ zijn
geinformeerd

Kangeroe training van 6
jarigen mag ook worden
deelgenomen door de
campinggasten.

Afstemmen met
Kangoeroe trainster
(Mandy Herbert)

Tegenprestatie is aandacht
op social media, website en
clubblad (vacatures en
communicatie).

Afstemmen met
Jeuk en/materiaal
commissie.

Tegenprestatie is aandacht
op social media, website en
clubblad (vacatures en
communicatie).

Afspraak maken met
bestuurvertegenwoo
rdiging en bouw
commissie.

Ondersteuning bij promotie
(social media) en eventueel
uitvoering van evenementen.
(Louise vd Wal werkt bij
Vitrona (vroeger SchermNet))

Afspraak maken om
bij Valto te komen
kijken, met
bestuurvertegenwoo
rdiging en bouw
commissie.

We delen de volledige lijst graag in de Bijblijver zodat iedereen kan kennismaken met dit leuke evenement
en tevens kan zien of iets van de uitkomst hem/haar kan helpen in de activiteiten die je levert voor Valto.
Vriendelijke groeten,
Jan Jaap Elenbaas & Michiel van den Bos
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Wat nu….
Kickboksen, waterkorfbal…….To Val kon haar ogen echt niet geloven. Maar het was waar. Gelukkig was het
allemaal maar voor een paar uurtjes en bovenal allemaal voor het goede doel. Deelnemen aan de wintertijdchallenge. Gebruik maken van het bijzondere uurtje dat dat er zomaar twee keer is en dat dus eigenlijk tijd
kost. Die tijd gebruiken om wat anders te doen. Tijd winnen…..Omdat ze vaak zeggen dat tijd geld is kan dat
geld dus mooi gebruikt worden om de behandeling en genezing van spierziekten bij kinderen te
ondersteunen. Dat VALTO altijd wel in is voor net even iets anders is wel bekend. Dan lopen ze graag
voorop. Lekker wat anders doen in de periode tussen veld en zaal. Want we gaan wel de winter in, ook al is
dat aan de buitentemperatuur nog niet te merken. Dat zal wel zweten worden in de zaal. De zaalcompetitie
betekent voor alle teams nieuwe kansen en mogelijkheden. Over een maand weten we weer wat we kunnen
verwachten. Vechten tegen mogelijke degradatie? Kansen op een kampioenschap? Of wordt het grijze
middenmoot?
To Val is benieuwd. Zo nu en dan zal ze zeker als undercover aanwezig zijn en komen kijken hoe haar oude
ploegje met het jeugdige eerste team het er afbrengt. En dan zal ze zeker de allerkleinsten niet overslaan.
To Val

Wedstrijdverslagen
VALTO begint lekker aan de Haagse korfbaldagen.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na een weekje rust is het zaalseizoen in alle hevigheid losgebarsten. Na één training diende de eerste
wedstrijd in het toernooi van de Haagse Korfbaldagen zich al aan. In de eigen Vreeloohal speelde het
e
vlaggenschip toch een uitwedstrijd tegen Madjoe uit Rijnsburg. Deze 2 klasser op het veld begon goed aan
de wedstrijd. Voor VALTO er erg in had stond het al met 2-0 achter. Of dit kwam doordat zij een uitwedstrijd
in de eigen hal speelde en daardoor van de leg raakte weten we niet. Men was wel gelijk wakker geschud,
e
want het 2 aanval vak maakte via Sanne en Bart de stand weer gelijk. Hierna was het erop en erover voor
VALTO. Frank maakte er eigenhandig 2-4 van, waarna het hek van de dam was. Madjoe maakte nog een
keer de aansluiting, maar zou pas weer scoren toen VALTO intussen al was uitgelopen naar 3-7. VALTO
speelde heel gevarieerde aanvallen waar de Rijnsburgers geen grip op kregen. Zo kan Marriens keurkorps
uitlopen naar 4-13 na twintig minuten spelen. Madjoe bleef echter knokken voor wat het waard was en,
hoewel zij veel één schots aanvallen hadden, wisten ook weer een bal door de korf te krijgen. VALTO was
echter helemaal los en zette de ene na de andere mooie aanval op, waarbij, met een prima verzorgde
rebound, vaak meerdere schoten konden worden gelost. De kleedkamers werden dan ook opgezocht bij de
riante voorsprong van 6-18 voor VALTO.
De tweede helft zou VALTO gewoon doorgaan waar het gebleven was. In tien minuten tijd was de
voorsprong opgelopen naar 6-25 en hadden alle acht de spelers één of meerdere malen gescoord.
Trouwens knap van de Rijnsburgers hoe zij positief bleven spelen en alles uit de kast trokken om het VALTO
zo moeilijk mogelijk te maken. Bij deze tussenstand die na veertig minuten op het bord stond werd als eerste
het vak met Judith, Sanne, Bart en Laurens gewisseld met spelers van VALTO 2. In overleg met de coach
van Madjoe en de scheidsrechter had Marrien toestemming om even later ook het andere vak de wisselen
voor spelers van VALTO 2. Op deze manier hebben ook zij alvast een paar wedstrijd minuten in de zaal in
de benen en hoopte Madjoe ook wat meer in hun spel te komen. Dit lukte in het begin wel aardig, maar toen
VALTO 2 eenmaal de korf had gevonden werd het toch weer een VALTO spelletje. Het laatste fluit signaal
van de prima leidende scheidsrechter van Lonkhuyzen bij de 10-31 eindstand. Hiermee was de kop eraf met
een heel attractieve wedstrijd met veel gevarieerde aanvallen van de Lierse selectie. Erg mooi om te zien
dat iedereen weer op het score formulier staat en dat 13 van de doelpunten door de dames gemaakt zijn.
Tegenstanders zullen dus met alle spelers rekening moeten houden in de aanvallen, want zij zullen er
allemaal voor gaan. De volgende tegenstander is studenten korfbalvereniging Paal Centraal uit Delft. Deze
wedstrijd staat al vroeg op het programma in de sporthal Leidscheveen aan de Vaz Diasdreef 20 in ’s
Gravenhage. Hopelijk hebben weer veel VALTO supporters wat tijd vrij in hun agenda om ook hier met een
leuke groep de verrichtingen van VALTO 1 te aanschouwen.
Zie u in sporthal de Leidschenveen, Arno van Leeuwen
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VALTO pakt tweede zege in de Haagse Korfbaldagen.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de monsterzege op Madjoe donderdagavond stond vandaag de wedstrijd tegen Paal Centraal op een
heel ongewoon tijdstip op het programma. Zij wisten ook hun eerste wedstrijd te winnen van GKV, dus was
het even afwachten hoe zij van start zouden gaan. De eerste helft speelde VALTO weer het sprankelende
en creatieve spel, waar zij donderdagavond zo succesvol mee waren. VALTO was de thuisspelende ploeg
vandaag en wisten ook in de eerste aanval gelijk te scoren. Na Naomi zette Frank nog in dezelfde minuut
ook de 2-0 op het bord en werd er van vak gewisseld. Ook het andere vak was scherp en verdubbelde de
voorsprong naar 4-0 met een schot van Laurens en een treffer van Bart. Toen de wedstrijd tien minuten oud
was wist ook Paal Centraal voor het eerst de korf te vinden. VALTO was ook vandaag weer lekker op dreef
en wist na de 5-1 tussenstand met mooie en lange aanvallen uit te lopen naar 12-1 met nog vier minuten tot
de rust. De slotfase voor de rust werd doelpuntrijk, waarin beide ploegen om en om scoorden. De
kleedkamers werden opgezocht bij 14-4 en leek het weer een walk over te worden voor VALTO.
De wedstrijd had vandaag echter twee gezichten. In het tweede deel stond er een heel ander VALTO binnen
de lijnen dat grossierde in plaats fouten en misverstanden. Judith wist het eerste doelpunt van Paal Centraal
nog wel direct te pareren, maar daarna zou er tien minuten niet gescoord worden door de Lierenaars.
Gelukkig kunnen we nog wel verdedigen en wisten we de schade beperkt te houden tot 15-8. Pas
halverwege de tweede helft kwam bij Bart de ontlading toen hij weer eens voor VALTO wist te scoren. Dit
was het startsein voor weer een betere fase voor de Lierse formatie, want nu wist ook Iris te scoren. Na de
18-9 van Bart stonden er nog tien minuten op de klok en ging Marrien weer over tot het wisselen van
spelers. Lotte kwam in het veld voor Judith en Bart werd vervangen door Floris. Iris begon nu pas op stoom
te komen en wist zich in de slotfase prima te positioneren, zodat zij met twee treffers op rij het verschil weer
naar tien schoot. Niet veel later floot scheidsrechter Schuchman voor het laatst bij de eindstand 20-10. Met
deze tweede ruime overwinningen staat VALTO al met één been in de halve finale. Om ook het tweede been
bij te trekken gaan we op maandagavond voor de volgende overwinning op GKV in onze eigen Vreeloohal.
Deze wedstrijd start om 20:45 uur, maar u komt natuurlijk ook kijken naar onze junioren die om 19:15 uur
zullen spelen tegen HKV/Ons Eibernest A1. Dat worden vast twee leuke wedstrijden, waarbij veel publiek
welkom is om onze helden naar de overwinningen te schreeuwen. Ik heb alvast de donderdagavond met
potlood in mijn agenda gezet en ben er zeker maandagavond bij.
Tot maandag dus allemaal, Arno van Leeuwen

Vitesse A1 - Valto A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Voor de A1 is dit de week van de Haagse Korfbaldagen. Zaterdag 29 oktober stond de eerste wedstrijd op
het programma in een poule van 3 tegenstanders: Vitesse, HKV en Weidevogels. HKV en Weidevogels zijn
ook tegenstanders in de competitie in de zaal en Vitesse is op het veld al in De Lier geweest. Toen won
Vitesse gemakkelijk met 13-21. Valto was niet scherp toen en vooral verdedigend was het Vitesse niet de
baas, ze konden teveel schieten. Dus Valto was gebrand om te laten zien dat het team sindsdien stappen
heeft gemaakt. Het was de eerste wedstrijd met zuivere speeltijd en de schotklok, dus er kon lekker gewend
worden aan deze extra regels. Valto begon niet heel scherp, of eigenlijk deed Vitesse dat gewoon wel erg
goed. Het stond snel 3-0 en Valto leek een zware middag tegemoet te gaan. Maar dat was Valto niet van
plan, snel werd er 3-3 genoteerd. Daarna bleek de wedstrijd heel gelijk opgaand, tot 8-7 voor Vitesse. Bij die
stand zakte Valto even weg en het was vlug 11-7. Vitesse heeft een aantal heren die heel zuiver schieten,
dus een kleine dip in de concentratie wordt telkens afgestraft. Maar Valto kreeg dit steeds beter onder
controle. Richting de rust kwam Valto weer langszij en zelfs ook op voorsprong bij 13-14, wat ook de
ruststand was. Er kon een pittige 2e helft verwacht worden, want deze ploegen waren echt gewaagd aan
elkaar. Echter liep Valto na rust ineens heel gemakkelijk weg bij Vitesse. Van 13-15 was het 10 minuten voor
het einde ineens 15-21. De wedstrijd leek beslist, maar dan blijkt ineens het effect van zuivere speeltijd. De
tijd gaat dan toch een stuk langzamer. Vitesse begon toen te wisselen en dat pakte goed uit. Het werd snel
weer spannend bij 21-22. Toen vielen er 2 belangrijke treffers aan Valto kant, met tussendoor nog een
puntje voor Vitesse. 22-24. Er braken 2 spannende zuivere minuten aan, waarin Vitesse op jacht was naar
de aansluiting. Via een invaller wisten ze weer te scoren. 23-24. Met nog 45 seconden op de klok namen ze
een time-out. Laatste kans voor Vitesse om gelijk te komen. Gelukkig pakte Valto een belangrijke rebound
en in de aanval werd de schotklok keurig uitgespeeld tot het einde. Valto wint deze wedstrijd met 23-24! Het
was een hele leuke wedstrijd om te zien en de A1 heeft echt laten zien dat er stappen zijn gezet sinds het
begin van het seizoen. Na een achterstand kan de A1 goed terugkomen maar ook een voorsprong werd
goed uitgespeeld. Maandag 31 oktober speelt de A1 om 19:15 tegen HKV A1, die hun eerste poule wedstrijd
ook wonnen. Er kan dus een belangrijke stap richting de finale op vrijdag gezet worden. Na de A1 speelt ook
Valto 1 een thuis wedstrijd, dus komt allen!
Tot maandag!
De A1
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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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