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Binnen is zo gek nog niet
Als kind wist je het wel, buiten was beter dan binnen. Het maakte eigenlijk niet uit wat voor weer het was of
wat je ging doen. Verstoppertje spelen, hutten bouwen, partijtje doen of één van de vele zelf verzonnen
spelletjes. De creativiteit vierde hoogtij en het mooie ... het was nog gezond ook. En de game computers
bestonden nog (bijna) niet.
Het is overigens nog steeds bijzonder gezond om veel buiten te spelen, of te sporten. Ik zie de
veldcompetitie dan ook als een groot goed binnen het korfbal. Ook al wint de zaal aan populariteit en is het
hoogtepunt van het nationale korfbaljaar de finale in ZiggoDome, toch hoop ik dat we het (kunst)gras nooit
helemaal zullen verlaten. Desalniettemin is de overgang naar de zaal in deze tijden ook weer niet zo
vervelend. De temperatuur duikt snel richting het vriespunt en dan is het binnen toch goed toeven. Zeker als
je de voetballers op de koude velden bezig ziet.
Dat het niet helemaal onze eigen omgeving is, is een feit. Hoewel onze droom nog altijd een eigen hal is,
zullen we er het beste van moeten maken. Dat doen we dan ook ... en hoe! Afgelopen zaterdag was het
weer een drukke bedoening. In beide hallen werd gespeeld. De kantine was gezellig aangekleed met
cadeautjes en goed bezet. In hal 1 prijkte, vers van de pers, de banieren met daarop de spelers van Valto 1.
Een mooi gezicht, waarmee we de hal weer iets meer ‘van ons’ maken en een leuk visitekaartje afgeven.
Meer over het hoe en wat van de banieren lees je verderop in de Bijblijver.
Wat mij erg goed deed was de drukte, die tijdens de laatste wedstrijden goed te zien was. Bij het begin van
de wedstrijd van Valto 1 waren alle tribunes meer dan gevuld en stond er een groot legioen achter de
spelers in het veld. Ondersteund door de teams van de week met de nodige trommels, moedigde iedere
Valto supporter aan tot in de laatste seconden van de wedstrijd, waarin dan ook de gelijkmaker werd
gescoord. Zonder 'de negende man’ was dit niet gelukt, dat weet ik zeker. De drukte kan er mee te maken
hebben gehad, dat de kampioenen van het veld werden gehuldigd. Neemt niet weg dat het heel gaaf zou
zijn als de tribunes iedere week weer vol zouden zitten. Dus blijf vooral komen!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma zaterdag 19 november 2016

Opstellingen zaterdag 19 november 2016
VALTO 1 Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2 Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3 Vertrek: 16:15
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas,
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie
VALTO 4 Aanwezig: 14:35
Heren: Roland, Ruben, Niels, Laurens M, Frank, Rob, Kees
Dames: Miriam, Denise, Laura M, Ellen R, Ilse K
Valto 5 Aanwezig: 16:15
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen
Dames: Petra, Helma, Esther, Hellen, Annemieke,
Valto 6
Is vrij
Valto 7 Vertrekken: 17:40
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank P, Wouter
Dames, Marije, Petra, Ria, Gerda, Ryanne B
Valto 8 Aanwezig: 17:30
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Peter, Marco
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne
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Uitslagen afgelopen zaterdag

Nabeschouwingen
Senioren
Valto 1 speelde na 6 wedstrijden op rij te hebben gewonnen de eerste competitiewedstrijd tegen Swift uit
Middelburg. Deze overgangsklasser op het veld en 1e klasse ploeg in de zaal vormt altijd een geduchte
tegenstander. Na een gelijkopgaand eerste kwart van de wedstrijd kon Swift een gat slaan, uiteindelijk van 5
doelpunten met nog 7 minuten te spelen. Maar het vlaggenschip steeg boven zichzelf uit en kon in de laatste
minuut de 24-24 scoren! De punten werden gedeeld maar dit ene punt wordt wel gezien als pure winst!
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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

Valto 2 speelde tegen het 2e van Swift (M) en begon heel voortvarend aan de wedstrijd. De eerste 20
minuten was Valto 2 de baas in eigen huis, maar na deze eerste 20 minuten kwam Swift beter in de
wedstrijd. Swift ging uiteindelijk ‘erop en erover’ en kon de wedstrijd uitspelen en won op deze manier met
15-20.
Valto 3 kreeg de buren uit ‘s Gravenzande over de zaalvloer, ONDO 3 was de tegenstander op deze
zaterdag in november. Valto 3 begon heel sterk aan de wedstrijd en heeft eigenlijk de gehele wedstrijd ook
voorgestaan. ONDO bleef echter wel steeds goed aangehaakt en dit bleek achteraf ook net genoeg te zijn.
De wedstrijd werd afgefloten met een 13-13 eindstand.
Valto 4 mocht op bezoek bij ‘de Eibers’ van HKV / Ons Eibernest 5, een geduchte tegenstander met ook een
niet volledig 4e. Gelukkig versterkt met goede reserves kon de wedstrijd beginnen en moest er hard gewerkt
worden voor de punten. Helaas bleek de Haagse ploeg sterker in eigen huis, einduitslag 17-15.
Valto 5 mocht afreizen naar de buren uit Pijnacker, daar stond namelijk Avanti 5 te wachten om de wedstrijd
te laten beginnen. In een gelijkopgaande wedstrijd waarin de ploegen niet veel voor elkaar onder deden kon
Valto geen groot genoeg gat slaan, waardoor Avanti uit kon lopen naar 21-19 en daarmee de wedstrijd won.
Valto 6 kreeg ook de buren op bezoek en wel de buren van ODO uit Maasland. ODO 5 wat elke wedstrijd
toch weer met een andere ploeg naar Valto afreist was ook nu weer een mooie mix van jong en oud. Het 6e
kreeg niet genoeg vat op ODO om dichtbij te komen en de winst binnen te halen, vooral 1 Maaslandse heer
kwam goed uit de klei door 2/3e van de score voor zijn rekening te nemen en 10(!) doelpunten in het mandje
te leggen, eindstand 12-15.
Valto 7 kreeg deze week de vrienden uit Alphen aan den Rijn op bezoek, Tempo 10 was de tegenstander.
Een goed spelend Valto 7 kon in een mooie wedstrijd bijna foutloos korfbal laten zien en daarmee werd ook
vrij snel de winst bepaald op een mooie 14-12 eindstand.
Valto 8 mocht deze zaterdag afreizen naar Rijnsburg waar zij Madjoe 5 troffen voor een mooi wedstrijdje
korfbal. In een gelijkopgaande wedstrijd waarin beide ploegen goed aan elkaar gewaagd waren bleek toch
Madjoe de bovenliggende partij en maakten zij vlak voor tijd de winnende 11-10.
A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Refleks A1. Op papier is Refleks één van de mindere tegenstanders uit de
poule, dus de verwachting was dat deze wedstrijd makkelijk gewonnen moest kunnen worden. Met rust was
dit nog niet helemaal in de stand uitgedrukt (9-14), maar in de tweede helft kwam Refleks er nauwelijks meer
aan te pas. Eindstand: 13-30. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Weidevogels A1 op het
programma. Tijdens de Haagse Korfbaldagen werd hier met 22-12 van gewonnen.
VALTO A2 begon gelijk met een vrije zaterdag en gaat a.s. zaterdag haar eerste zaalwedstrijd spelen: thuis
tegen DKC A2.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen KCC B2. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd, die tot het eind toe
spannend bleef. Via een ruststand van 5-5, was het in de tweede helft wel steeds VALTO die een
voorsprong van 1 of 2 doelpunten wist te pakken, maar KCC bleef tot het laatst toe aanhaken. Uiteindelijk
werd er met 10-11 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Maassluis B1. Een tegenstander waar
op het veld twee keer van gewonnen werd.
VALTO B2 speelde thuis tegen ODO B1. Op het veld werd ook al twee keer tegen dit team gespeeld en
wisten beide ploegen één keer te winnen. Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn, bleek ook in deze
wedstrijd, want de stand ging gelijk op. Even leek het er op dat VALTO een nipte nederlaag tegemoet ging,
maar in de allerlaatste seconde werd de terechte gelijkmaker gemaakt, 7-7. A.s. zaterdag speelt de B2 weer
thuis, dit keer tegen DES B2, die haar eerste wedstrijd verloor van Dijkvogels B2, ook een bekende vanuit de
veldcompetitie.
VALTO B3 speelde thuis tegen Refleks B2. Na het kampioenschap buiten, speelt de B3 in de zaal in een
hogere klasse, met dus waarschijnlijk ook wat sterkere tegenstanders. Afgelopen zaterdag in ieder geval een
gelijkwaardige tegenstander, waardoor het de hele wedstrijd spannend bleef en het tot het eind toe nog alle
kanten op kon vallen. Helaas voor VALTO werd het een nipte nederlaag, 6-7. A.s. zaterdag speelt de B3
weer thuis, tegen Weidevogels B2, voor wie het de eerste zaalwedstrijd zal worden.
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C-jeugd
Valto C1 speelde thuis tegen Avanti C1. Op het veld werd de wedstrijd tegen dit team nog flink verloren.
Valto liet echter zien flink gegroeid te zijn de afgelopen weken en bood prima weerstand. Zo goed zelf, dat
het Valto was die een tijd lang de leiding had in de wedstrijd. Aan het eind werd het dan toch nog heel
spannend en eindigde de wedstrijd in een 12-12 gelijkspel. Komende zaterdag spelen jullie uit tegen VEO
C1. Zij hebben hun eerste wedstrijd flink gewonnen en daarmee hun visitekaartje afgegeven. Aan jullie de
taak om tegengas te geven!
Valto C2 ging op bezoek bij de roots van coach Bart: ODO C2. Bart zal extra gebrand zijn geweest op een
overwinning en heeft daarmee zijn team goed opgezweept. Een klinkende 0-9 overwinning stond er op het
scorebord na afloop. Komende zaterdag komt VEO op bezoek wat in hun eerste wedstrijd gelijk wist te
spelen.
Valto C3 kreeg DES C2 op bezoek. Zij hadden op het veld een goed visitekaartje afgegeven dus onze C3
was gewaarschuwd. Valto ging voortvarend van start en stond halverwege de eerste helft 5-2 voor. Met rust
was dit teruggebracht tot 5-5. In de tweede helft gebeurde er weinig op het scorebord. Lange tijd was het 66. In de laatste minuut maakte DES 6-7 waardoor Valto alsnog het onderspit leek te delven. Gelukkig werd in
de laatste seconde de gelijkmaker gemaakt zodat de punten netjes verdeeld werden. Komende zaterdag is
de C3 vrij.
Valto C4 ging gelijk op bezoek bij een verre tegenstander: KZ Danaiden C2 in Leiden. Met de nodige
invallers (beterschap Jason!) werd aan de wedstrijd gestart. Valto kwam goed uit de startblokken waardoor
het met rust al 0-7 was voor Valto. In de tweede helft werden ook nog de nodige doelpunten gemaakt en
maakte KZ ook nog een paar punten waardoor er een prachtige 2-13 einduitslag op het bord stond! Laat dit
het begin zijn van een mooi zaalseizoen. Komende zaterdag is de C4 vrij.
D-jeugd
Valto D1 moest al vroeg uit de veren, op weg naar VEO D1. Het was niet de dag van de D1, het lukte niet
om een vuist te maken tegen VEO. Er werd met 9-5 verloren. Komende zaterdag komt Refleks op bezoek
die in de eerste wedstrijd maar liefst 18x wist te scoren. Wellicht dat Valto deze aanvallers wat kan temmen.
Valto D2 begon de competitie met een vrij weekend. Gelukkig werden ze 's avonds nog wel gehuldigd voor
hun kampioenschap op het veld! Komende zaterdag komt ONDO D1 op bezoek die afgelopen zaterdag flink
wist te winnen van DES D1.
Valto D3 begon ook wedstrijdvrij aan de competitie. Komende zaterdag mogen zij thuis aftrappen tegen KVS
D3 die zaterdag hun meerdere moest erkennen in Refleks D2. Komende zaterdag gaan we zien hoe de
verhouding met Valto is!
Valto D4 speelde een leuke wedstrijd tegen Lynx D1. Er werd met 5-0 gewonnen en er werd door veel
verschillende kinderen gescoord. Goed gedaan! Komende zaterdag komt Avanti D6 op bezoek die
afgelopen zaterdag nog flink verloor van Dijkvogels. Hopelijk pakken jullie dan weer punten!
E-jeugd
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag hun eerste zaalwedstrijd van dit seizoen tegen HKV/Ons Eibernest
E1 en jullie wisten deze eerste wedstrijd gelijk te winnen met 17-13. Er werd goed gespeeld en er zijn hele
mooie doelpunten gescoord. Super! Volgende week staat Tempo E2 op het programma.
VALTO E2 moest afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E1. Er werd erg goed gespeeld, maar helaas was
Die Haghe iets beter. De eindstand was 7-21. Volgende week zijn jullie vrij.
VALTO E3 speelde tegen Excelsior E1. Het was een hele spannende wedstrijd en jullie hebben er hard voor
moeten spelen, maar helaas konden jullie het niet winnen van Excelsior en was de eindstand 5-9. Wel
hebben alle meiden een doelpunt gemaakt!!
VALTO E4 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie je eerste zaalwedstrijd tegen
Lynx E1.
VALTO E5 was afgelopen zaterdag ook vrij en speelt dus ook aanstaande zaterdag de eerste zaalwedstrijd
tegen Fortuna E6.
VALTO E6 speelde tegen Excelsior E2. Helaas was Excelsior een stukje beter dan VALTO en werd er
verloren met 2-5. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen HKV/Ons Eibernest E2. Succes!
F-jeugd
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag hun eerste zaalwedstrijd tegen Die Haghe F2. Het was een erg
spannende wedstrijd en het ging heel gelijk op. Aan allebei de kanten werden er veel ballen onderschept en
veel kansen gecreëerd. De eindstand was 9-9.
VALTO F2 heeft afgelopen zaterdag hun eerste punten van zaalseizoen binnen weten te slepen door nipt te
winnen van ODO F2. De eindstand was 8-9. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen
DES F2.
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Pracht en Praal in de Zaal
In samenwerking met JG Sproeibedrijf gaan we Valto 1 (hoofsponsor Martin Stolze) op zaterdagen dat ze
thuisspelen prominent presenteren in de sporthal. We hebben mooie banieren laten maken waarop de
spelers van Valto 1 levensgroot afgebeeld staan. Waarom doen we dit?
We verwachten dat het de volgende bijdrage aan onze club zal brengen:
•

•

•

Support voor Valto!
Bij binnenkomst dienen de gasten al onder indruk te zijn van ons vlaggenschip en kan de trots van
onze supporters worden opgewekt.
Voorbeeld, ambitie voor de jeugd.
Net als sporthelden op TV, heeft de jeugd graag een voorbeeld/een droom/een ambitie. We willen
graag met deze afbeeldingen de jeugd prikkelen om met plezier en ambitie te korfballen.
Vorm van sponsoring.
Met JG Sproeibedrijf hebben we een sponsorvorm gevonden aanvullend aan hetgeen de
hoofsponsor (Martin Stolze) voor de selectie betekend. JG Sproeibedrijf neemt de materiele kosten
voor haar rekening en doet daarnaast een significante sponsorbijdrage voor deze sponsoruiting.

In de voorbereiding van deze actie hebben we een aantal vragen willen beantwoorden:
Komt dit niet te arrogant over?
De gemiddelde Westlander zal zeggen: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Om te voorkomen
dat het te arrogant overkomt, hebben we de gelijkenis met het Nederlands team vermeden. Tevens hebben
we een Westlands tintje aan de foto’s gegeven door de foto’s te maken in de kas van Marco Lansbergen.
Zodoende stralen we trots uit met deze foto’s en dat lijkt ons zeer gepast.
Wat nu als er iemand langdurig geblesseerd is?
Aan de wand hangen we de foto’s van de basis selectie (4 dames en 4 heren) die momenteel speelt.
Wanneer iemand langdurig geblesseerd is en door een specifiek aangewezen persoon vervangen wordt,
dan hebben we de mogelijkheid binnen 2 weken een nieuw banier van de vervangende speler beschikbaar
te hebben. Fotograaf (Lisa de Raadt; www.lisagrafie.nl) en drukker (E-Kwadraat) hebben aangegeven dat
ze hier graag aan meewerken.
Met deze opzet hopen we op een waardevolle manier bij te dragen aan de proffessionalisering en ambitie
van onze vereniging. We willen daarbij niemand passeren maar desalniettemin de droom om in 1 te komen
stimuleren. Wanneer je vragen hebt, schroom niet de initiatiefnemers en/of bestuur hierover te benaderen.
Vriendelijke groeten,
Hans Ridder (sponsorcommissie)
Michiel van den Bos (sponsorcommissie)
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Nieuws van de Technische Commissie
Wederom een goede ‘toernooiweek’ voor VALTO, dit keer in de ZuidHolland Korfbal Cup. De D1 wist op maandag met 3-12 van DES D1 te
winnen en een dag later was ons vlaggenschip te sterk voor DES en werd
er met 18-23 gewonnen. Op naar de tweede ronde.
Afgelopen weekend dan de eerste competitiewedstrijden, waarbij de C1
zich met een gelijkspel (12-12) tegen Avanti revancheerde op het verlies in de veldcompetitie (5-15), de B1
een nipte overwinning (10-11) behaalde, de A1 verpletterend won van tegenstander Refleks (13-30), het
derde het eerste punt van het seizoen binnen haalde (13-13), het tweede helaas verloor (15-20) en het
eerste (gesteund door een volle sporthal) met een eindsprint een achterstand van vijf doelpunten in de
laatste seconde van de wedstrijd nog wist recht te trekken tot een gelijkspel (24-24).
Kortom: een redelijke goede start met 7 punten uit 6 wedstrijden.
Verder viel het bij binnenkomst in de sporthal natuurlijk gelijk op: de 8 banners met daarop onze speelsters
en spelers van VALTO 1. Wat een uitstraling! Een dikke pluim voor Martin Valstar, die dit met hulp van
sponsorcommissie en sponsors (Martin vd Eijk, JG Sproei en Lansbergen orchideeën) heeft geregeld.
Kampioenenparade
Afgelopen zaterdag werden in de rust van VALTO 1 de kampioenen van het veld gehuldigd. Met felicitaties,
een medaille en applaus van het publiek werden onze kampioenen: A2, B3, C2, C3, D1, D2 en E3,
nogmaals in het zonnetje gezet. Allemaal nogmaals gefeliciteerd en hopelijk verloopt het zaalseizoen ook
succesvol!!
Wijzigingen bij de A en B
Helaas is Simon Kok tijdens de Haagse Korfbaldagen geblesseerd geraakt en het ziet er naar uit dat hij het
zaalseizoen niet meer in actie komt. Hierdoor hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden: Martijn
Dijkstra wordt (vanuit de B1) toegevoegd aan de A1 en Wouter Dijkstra wordt (vanuit de B2) toegevoegd aan
de B1.
Simon, sterkte met je herstel, hopelijk zien we je dit seizoen nog wel binnen de lijnen.

We zijn weer in Vreeloo
We zijn met ingang van afgelopen week weer te gast bij sporthal Vreeloo. Ik was blij verrast met wat
vernieuwingen in interieur en menu. Ziet er goed uit.
Ook weer even tijd om te benoemen dat wij als gasten van de sporthal de verantwoordelijkheid hebben om
de boel opgeruimd te houden. Gooi geen rotzooi weg, anders dan in de prullenbakken en ruim ook even een
lege shampoofles van een ander op als je daarover struikelt! Dat maakt het voor ons allemaal veel fijner!

Opzeggen lidmaatschap
We hebben in de afgelopen weken helaas enkele opzeggingen gehad. Daarmee komen teamindelingen in
de knoop! Bij de E hebben we zelfs een team moeten terugtrekken. Bedenk goed dat je het complete
seizoen betaalt, ook als je eerder opzegt. Valto betaalt namelijk wel de kosten voor jou en je team aan de
bond.

Meetrainen n.a.v. stoere clinic voor jongens
Voor het eerst heeft Valto vorige week een stoere clinic voor jongens van 10-12 jaar gehouden. De opkomst
was goed met zo’n 50% leden en 50% nieuwkomers. Er stond een stoere delegatie korfbalmannen klaar om
een demonstratie van het korfbalspel te geven. De clinic was een succes en gaan we zeker nog eens
herhalen. Leuk om te vermelden dat er deze week in ieder geval al twee jongens meegetraind hebben n.a.v.
de clinic. Goede gedaan mannen en organisatie!

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. Iedereen binnen Valto mag meedoen! Voor de selecties verwachten we dat ze dit
seizoen allemaal hun KorfbalMaster titel behalen!
Lisanne Onck is de eerste die via de nieuwe methode ‘Korfbalmaster’ is geworden. Dat er nog vele mogen
volgen!
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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 5

Lisanne Onck

KorfbalMaster

Nikki v Spronsen

nog niet geactiveerd

Valto A1:
Thijs Dijkstra

KorfbalMaster

Simon Kok

nog niet geactiveerd

Ruben Hoogerbrugge

nog niet geactiveerd

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
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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

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

Dinsdags 20:30 – 21: 30

Dinsdags 20:15 - 21:30

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

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

Hulp Gezocht !!!!
We zoeken nog hulp voor op het VALTO Feest .
Achter de jassen en voor de bandjes bij de deur.
Help ons uit de brand!!
Alleen voor de bandjes en kassa 18 plus
Jassen 14 plus .
Dus geef je op , bij GJ Stolk .
email: pgjstolkdelier@gmail.com

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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Agenda
18 november 2016
25 november 2016
26 november
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
Schuurfeest VALTO
VALTO aGoGo
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!
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Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest in de
Villa
voor de kangoeroes en de F-jes!

Ook dit jaar rijdt de Sint de Villa niet stilletjes voorbij.
Op vrijdag 25 november komt hij ons een bezoekje brengen. Natuurlijk
komt hij niet alleen en zal ook een paar van zijn Pieten meenemen.
Wanneer?
Vrijdag 25 november
Start?
16.30 uur
Eind?
Ouders mogen hun kinderen weer tussen 18.45 uur en 19.00 uur
komen halen.
Natuurlijk mag je verkleed komen! Wij zorgen voor een lekker broodje
knakworst en wat te drinken.
Komen jullie ook?
Tot de 25e!
Groetjes De Activiteitencommissie
Kerstvakantie korfbalevenementen

In de kerstvakantie staan er diverse korfbalevenementen op het programma. In de eerste week van de
kerstvakantie staat de Korfbal Challenge op het programma, in de tweede week kun je meedoen aan het
Happy Korfbal Event 2017 van Korfbalstars.
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KORFBAL CHALLENGE
De Korfbal Challenge bestaat uit de Talenten Challenge, Challenge FUN, Jeugd Challenge en het
avondprogramma. De Challenge FUN is een clinic door internationals voor kinderen uit de E, D, C en Bjeugd. De Jeugd Challenge is een toernooi met korte snelle wedstrijden en aangepaste spelregels voor de
C, B en A-jeugd. De Talenten Challenge en het avondprogramma zijn leuk om te gaan kijken en geschikt
voor alle leeftijden! Vanuit Valto zijn al meerdere jeugdleden die op vrijdag 30 december aan de Jeugd
Challenge of de Chalenge FUN meedoen en 's avonds bij de finalewedstrijden van het avondprogramma
blijven kijken naar de beste korfballers van Nederland.
Kijk op www.korfbal.nl voor meer informatie.
HAPPY KORFBAL EVENT 2017
Vanaf 2 januari worden er op meerdere locaties in Nederland clinics gegeven voor de E, D, C en B-jeugd.
Zie hieronder voor meer informatie of ga naar www.korfbalstars.nl
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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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!
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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

Hoe kan dat nu?
To verblijft zo nu en dan ambtshalve elders. Na het werk is er dan andere aandacht dan in eigen huis. De tv
wordt wat meer aangezet. Zo gebeurde het dat To meegesleurd werd op weg naar de vriendschappelijke
voetbalwedstrijd Nederland-België. Pagina’s vol voorbeschouwingen van een nietszeggende wedstrijd die
plotseling volop in de aandacht kwam omdat de ene na de andere voetballer gekweld werd door een
blessure. Toen aan het begin van de wedstrijd ook nog misging met enkele spelers waren de rapen
helemaal gaar. Nieuwe spelers werden opgeroepen omdat het dubbele team weer compleet te maken. Als
speler zou ik me zorgen gaan maken als er een telefoontje van bondstrainer Blind kwam. Hoe kan ik een
vervelende blessure voorkomen? De meest eenvoudige manier is zeggen dat je verhinderd bent of je
gewoon afmelden. Vooral binnen blijven en voor de tv gaan zitten tijdens de wedstrijd. Waarom hebben de
Nederlandse spelers zo vaak te maken met blessures die om weken herstel vragen?
Nu is VALTO nog net niet te vergelijken met het Nederlandse voetbalelftal, maar daar zien we ook steeds
vaker krukken met daartussen een moeilijk beweegbare speler of speelster. Gipsen armpjes, polsen, knietjes
zijn vrij regelmatig onderdeel van personen die toch echt geacht worden in het veld te staan om een
wedstrijd te spelen voor VALTO. Hoe komt dat?
Roekeloos spel? Ongecontroleerde bewegingen? Pure pech?
Toen To minder dan een kwart-eeuw jaren telde was het volgens haar niet zo druk met uitval door blessures.
Of heeft To een selectief geheugen dat slechts bereid is zich te beperken tot het sportleven van To?
To weet dat VALTO volop kundige personen telt die veel meer weten dan To (tenminste als het over
blessures gaat). To vraagt om aandacht voor de blessureproblemen van veel sporters. Wie probeert To
duidelijk te maken waardoor al die blessures komen?
Voor alle zekerheid heeft To alvast speelkaarten gekocht….maar daar loop je misschien wel de kans om een
polsblessure op te lopen.
To maakt moeilijke tijden door…..To twijfelt en dat is zo vermoeiend. Eens kijken of een therapeut me
daarvan kan afhelpen.
To Val

Even voorstellen! Team van de week Valto D2
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•

Wie spelen er allemaal in dit team?

•

Heren: Dames: Brecht van der Meer, Lisa van Oudheusden, Mieke Stolze, Mette Bongaards, Alicia van Dijk,
Renske van Kester, Marit Schriel, Nouky Staats
Wie zijn de trainers/coaches?
-

•

Thomas Ris en Esmee Binnendijk

Wat kan dit team erg goed?
-

Dit team kan heel goed samen tot doelpunten komen en zullen elkaar altijd proberen te helpen.
Verder zijn het 8 gezellige meiden die ook heel goed kunnen kletsen.

•

Wat vindt het team nog moeilijk?
-

•

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
-

•

24-11

Tegen wie speelt de D2 zaterdag 19-nov ?
-

•

Het kampioensschap op het veld!

Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag?
-

•

Dit team vind het nog moeilijk om veel kansen dichtbij de korf te creëren.

Valto D2 speelt zaterdag om 13:15 uur thuis tegen Ondo D1

Wat zou de D2 willen leren van Maaike en Ruben en als hij langs komt op jullie training?
-

We zouden graag willen leren hoe we goed een doorloop kunnen verdedigen en hoe we in de
aanval goed vrij kunnen komen om tot schot te komen.

Wedstrijdverslagen
Eerste bekerwedstrijd prooi voor VALTO.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Het vlaggenschip van VALTO weet niet van ophouden. Na het binnen halen van de 1e prijs bij de Haagse
Korfbaldagen voor de senioren 1-2-3 stond er dinsdagavond al weer de eerste wedstrijd voor de Zuid
Holland korfbalcup op het programma. Dit was al de 6e wedstrijd in 12 dagen tijd, dus was het Lierse publiek
weer met een leuk aantal mee gereisd om het team te steunen in deze slijtage slag. De Buitenhof is één van
de trainingshallen voor DES en deze blijkt te moeten worden gedeeld met Excelsior. De wedstrijd begon dan
ook wat later, omdat er nog een pupillenteam aan het trainen was in een deel van de zaal. Even voor zeven
uur kon de wedstrijd dan toch beginnen. VALTO trad aan zonder Bart, die ergens anders in Delft zat te
blokken op zijn tentamen. Op zijn plaats startte Ron naast Laurens. Na het eerste fluitsignaal schoten beide
ploegen uit de startblokken. Al snel werd duidelijk dat DES hun huid duur wilde verkopen en zou gaan
strijden voor doelpunten. Zonder klok en scorebord was het voor het publiek wel jammer dat men niet wist
hoe we ervoor stonden en hoever we onderweg waren. De eerste helft zouden beiden ploegen elkaar niet
veel ruimte gunnen. Frank schoot na enkele minuten de openingstreffer binnen, maar toen wist ook DES
ineens de korf te vinden. Het tweede aanvalsvak had het toch even lastig om hun draai te vinden zonder
Bart. Na lang zoeken wist Judith toch twee maal te scoren en was het eerste gaatje een feit. Dit was echter
voor korte duur, want DES wist weer langszij te komen. Ron kreeg in de volgende aanval net te veel ruimte
en zette VALTO weer op voorsprong. DES wist ook dit weer te repareren en nam met een afstandsschot ook
even de leiding in de wedstrijd. Na de gelijkmaker van Frank leek het er even op dat DES het initiatief van
VALTO zou overnemen. Met twee snelle doelpunten op rij wisten zij na ca. 20 minuten voor het eerst een
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gaatje te slaan bij 7-5. DES ging deze voorsprong met hand en tand verdedigen, wat resulteerde dat Frank
eindelijk een vrije bal mee kreeg en deze ook verzilverde. Even later mocht Frank weer op de stip gaan
staan voor een strafworp en stonden we weer gelijk. DES bleef knokken voor wat het waard was en zou nog
één keer op voorsprong komen, voordat VALTO weer orde op zaken zou stellen. De volgende doelpunten
zou DES direct beantwoorden, maar het lukte VALTO toch om nog voor de rust een tik uit de delen en met
10-12 naar de kleedkamer te lopen.
Na de pittige eerste helft was het even afwachten hoe het verder zou gaan. Het eerste doelpunt na de rust
viel weer voor VALTO, maar na vijf minuten wist DES toch weer de aansluiting te krijgen bij 12-13. VALTO
besloot een tandje bij te schakelen en met drie treffers op rij was er wat meer lucht bij 12-16. Om meer
rebound te pakken werd Ruben ingebracht op de plaats van Ron, maar dit pakte niet direct goed uit. Hoewel
er prima verdedigd werd kon niet worden voorkomen dat DES het verschil weer halveerde. VALTO had
echter direct weer een antwoord klaar. Eerst schoot Sanne ringloos raak en even later wist ook Ruben de
korf te vinden. Zo was het halverwege de tweede helft al weer 14-18. DES wist echter niet van opgeven. Er
werden wat wissels ingebracht in de hoop het tij te keren. VALTO had de wedstrijd echter weer onder
controle en zou het verschil in een paar minuten tijd vergroten naar 15-21 met nog acht minuten op de klok.
Na deze aanval waarin Judith weer van zich liet spreken, mocht zij naar de kant en nam Lotte haar plaats in.
Ook vanavond bleek DES echter weer een taaie kluif, want in een alles of niets poging werd de
achtervolging ingezet. Het lukte hen met veel inzet om de VALTO aanvallen goed te verstoren en toch ook
zelf weer drie maal te scoren. Met nog vier minuten op de klok was de voorsprong dus weer gehalveerd naar
18-21 en werd het meegereisde Lierse toch een beetje ongerust. De resterende minuten zette VALTO de
aanvallen zorgvuldig op en werden de juiste schoten gepakt. Zo kon VALTO lange aanvallen spelen en wist
uiteindelijk vlak voor tijd dankzij Sanne weer een veilige vier punten voorsprong te pakken. Het verzet was
nu eindelijk gebroken bij DES in de wetenschap dat men dit niet meer gedicht zou krijgen. Toen de laatste
minuut was aangegeven kwam de bal weer in het aanvalsvak van VALTO en het publiek riep om en zgn
“hoekie”, maar Frank koos, na een bevestigende blik van Marrien, ervoor om vanaf de middenlijn te schieten.
Hoewel een beetje te laat, maar VALTO heeft toch nog een winnaar van de editie 2016 bij het
middenlijnschieten. Hiermee stond de eindstand van 18-23 op het blaadje en heeft VALTO de eerste ronde
in het beker toernooi overleefd. Het ging vandaag weliswaar niet zo makkelijk als tijdens de Haagse Korfbal
dagen, maar toch is er uiteindelijk weer een prima wedstrijd neergezet met een mooi resultaat. Eindelijk is er
tijd voor een paar dagen rust voor het vlaggenschip en gaan we toeleven naar de eerste competitie wedstrijd
van a.s. zaterdag. Swift komt vanuit Middelburg naar De Lier in de hoop weer met de punten huiswaarts te
keren. VALTO gaat er natuurlijk alles aan doen om de goede lijn door te trekken en weer de volgende
overwinning bij te schrijven. VALTO 2 bijt het spits af tegen Swift 2 om 17:15 uur en aansluitend zal het
vlaggenschip de korfbaldag in de Vreeloohal afsluiten.
Tot zaterdag, Arno van Leeuwen.

Eerste VALTO zaalwedstrijden met een zinderend einde.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Hoewel het vlaggenschip al zes wedstrijden in de zaal in de benen en één prijs in de kast heeft, begon
zaterdag de zaalcompetitie pas echt. VALTO 1&2 zijn dit seizoen weer aan elkaar gekoppeld, dus troffen
vanavond beiden dezelfde tegenstander. Dit leverde voor de eerste wedstrijden gelijk een veel belovende
affiche op. Tegenstander was Swift uit Middelburg, waarvan het 2e team in de veldcompetitie ook in de 1e
klasse uitkomt. Het 1e team van de gasten speelt echter een klasse hoger, maar staat daar op de zesde
plaats. VALTO was dus zeker niet kansloos als koploper in de 1e klasse.
VALTO 2 betrad als eerste de arena en ging onder leiding van scheidsrechter Van de Nol op jacht naar
punten. Met Niels na lang blessure leed terug in de basis werden de eerste aanvallen nog zonder resultaat
gespeeld. Toch was het Niels die in de tweede minuut de score te openen voor VALTO. Het lukte echter niet
om hier snel een gevolg aan te geven, waardoor even later toch de gelijkmaker door de korf viel. Michiel wist
ons even later weer op voorsprong te zetten, maar ook deze keer werd het weer gelijk. De wedstrijd was tien
minuten oud toen VALTO na de gelijkmaker van Steven voor het laatst op voorsprong zou komen door het
doelpunt van Lotte. In het vervolg van de wedstrijd zouden de gasten steeds meer het initiatief naar zich toe
trekken. Halverwege de eerste helft zou Swift voor het eerst het verschil op twee zetten, maar VALTO kreeg
via de strafworp van Pieter weer de aansluiting. Swift was echter los en zette nog even aan voor de rust. Zij
wisten tot de rust nog drie maal te scoren, waar VALTO er maar één tegenover zette. De ruststand kwam
hiermee op 6-9, maar was er in het tweede deel nog van alles mogelijk.
Swift kwam echter scherp uit de kleedkamer en wist binnen vijf minuten het verschil te vergroten naar 6-13
en leek de wedstrijd al gespeeld. VALTO gaf natuurlijk nog niet op en wist via Michiel en Mandy wat van de
achterstand af te knabbelen. De Zeeuwse gasten wisten echter de hele tweede helft het verschil groter dan
vijf te houden en hadden op ieder Liers doelpunt een antwoord. Ron werd nog ingebracht voor Steven in de
hoop dat hij het tij kon keren, maar ook dit had niet het gewenste resultaat. Ook hij kreeg maar weinig ruimte
om aan te leggen voor de broodnodige doelpunten. Tien minuten voor tijd werden er drie wissels aan Swift
zijde ingebracht om de wedstrijd binnen te hengelen. Voor VALTO zou het lastig worden om de 10-18
achterstand nog weg te werken, maar toch kroop VALTO met doelpunten van Ron, Lisanne en Pieter weer
iets dichterbij bij 13-19. De laatste minuten tikten al weg toen een Zeeuwse heer het laatste doelpunt voor
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Swift achterover door de korf gooide. Lisanne en Lotte maakte voor VALTO de eindstand wat draaglijker,
maar de eerste nederlaag in de zaal was een feit. Scheidsrechter Van de Nol floot af bij 15-20 en konden we
ons gaan opmaken voor het sluitstuk van deze zaterdag.
Hierna was het de beurt aan het vlaggenschip van VALTO om te laten zien waar ze staan. Swift speelt zoals
gezegd op het veld een klasse hoger, maar staat daar op de zesde plaats. VALTO zou dus als koploper in
de 1e klasse prima weerstand moeten kunnen bieden aan deze Zeeuwse ploeg. Na het voorstellen van de
spelers begon de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Van der Bie. Net als in de voorgaande
wedstrijden wist VALTO weer niet als eerste de korf te vinden. Wel hadden we direct een antwoord en stond
het na vijf minuten dankzij Kevin en Laurens 2-2. De gasten zouden in de volgende fase het eerste gaatje
van twee realiseren, maar dit werd weer gedicht met treffers Judith en Sanne. Halverwege de eerste helft
was de tussenstand 5-5 en stonden er al vijf namen voor VALTO op het score lijstje. Swift beschikt echter
over een paar puntspelers die met scherp schieten en zij hebben aan een halve kans genoeg om te scoren.
Hoewel de verdediging er boven op zat wisten zij toch weer het verschil te vergroten naar 5-7, maar VALTO
bleef aanhaken dankzij Kevin en Laurens. Tot 11-13 bleef VALTO steeds in de schaduw van de Zeeuwse
ploeg, maar in de laatste minuten voor de rust wisten de gasten toch een tik uit te delen. De kleedkamers
werden uiteindelijk opgezocht bij een 11-15 achterstand voor VALTO.
Marrien had dus wel wat te bespreken om het tij te keren. Ook het eerste team van Swift wist echter wat het
te doen stond om de punten veilig te stellen en schoot in het begin van de tweede helft het verschil naar 1117. Dit zou de grootste achterstand zijn voor VALTO vanavond en ging vol op jacht naar doelpunten. Met de
doelpunten van Kevin en Frank werd de jacht op Swift geopend. Enkele minuten later wisten Judith en Frank
het verschil terug te brengen tot 15-18, maar de Zeeuwse ploeg wist ook direct weer te scoren. Halverwege
de tweede helft was het Bart die met twee treffers op rij het verschil weer terug bracht op 17-19 en begon het
in grote getale aanwezige Lierse publiek er weer in te geloven. Als één man ging het publiek achter het team
staan, maar helaas werd de hoop al in de kiem gesmoord door twee Zeeuwse doelpunten. VALTO rook
echter bloed en ging vol het slotoffensief in. Bart en Judith zorgden er weer voor dat we in de wedstrijd
bleven, maar weer wisten de Zeeuwen het verschil te vergroten. Met drie doelpunten op rij stond het 19-24
en leek het voor VALTO niet meer mogelijk om dit in zes minuten nog te dichten. In een alles of niets
offensief ging ons vlaggenschip echter weer vol energie op jacht. Sanne kreeg als eerste het Lierse publiek
op de banken en toen even later haar zusje Iris ook de korf trof ging iedereen er weer in geloven. Drie
doelpunten in vier minuten moest te doen zijn, mits je het verdedigend ook goed doet. Dat bleek in de
slotfase goed voor elkaar te zijn, maar nu de doelpunten nog. Tekenend voor dit vernieuwde VALTO is dat
ook de dames elke wedstrijd hun aandeel in de scoren opeisen en laten zij nu net vandaag in de slotfase het
verschil gemaakt hebben. Naomi schoot VALTO naar 22-24 en wisten we dat het met nog twee minuten op
de klok nog mogelijk was. Gedragen door het enthousiaste publiek kwam de bal na een onderschepping
weer in de handen van VALTO. De ogen waren allemaal gericht op Bart die vandaag aardig op schot was en
door prima rebound werk van Laurens meerdere keren kon aanleggen. Het was echter Judith die hierdoor
iets meer vrijheid kreeg en voor de aansluiting zorgde. De klok stond intussen al stil en alleen de
scheidsrechter wist nog hoelang we nog te gaan hadden. Door een bewuste overtreding wist Kevin er voor
te zorgen dat Swift een vrije bal mee kreeg en was het alleen duimen dat deze er niet in zou vallen. Swift
was zo zelfverzekerd dat dit wel zou gebeuren en koos er voor om de vrije bal gewoon te nemen. Tot groot
genoegen van het Lierse publiek werd deze gemist en ging iedereen op de banken voor de laatste aanval
van VALTO. Weer was het Bart die de aandacht naar zich toe trok en was daar weer Judith die onder luid
gejuich de gelijkmaker binnen schoot. Nu was het nog even nagelbijten, want ook Swift mocht nog een
aanval starten en wisten ook nog een schot te lossen. Toen maakte de prima leidende heer Van der Bie een
eind aan deze enerverende wedstrijd en kon het feest losbarsten. Het Lierse vlaggenschip vierde het
gewonnen punt als een overwinning en Swift droop af alsof ze verloren hadden. Het is natuurlijk wel zuur als
je 59 minuten aan de goede kant van de score staat en dan binnen een paar minuten je tegenstander een
achterstand van vijf doelpunten ziet wegpoetsen. Grootste winnaar vanavond was natuurlijk het publiek, wat
zich beloond zag met de eindsprint van het vlaggenschip. Dankzij uw steun wisten zij deze er nog uit te
persen en nog een punt aan deze topper over te houden. We zien u dus graag terug bij de volgende
wedstrijden, want een volle tribune is zeker een stimulans om er een schepje bovenop te doen. Volgende
week spelen VALTO 1&2 een bijna thuis wedstrijd in Den Hoorn tegen DES (D) 1&2. Vooral DES 1 zal zich
willen wreken op het uitschakelen in het bekertoernooi.
Uw steun is dus weer van harte welkom, Arno van Leeuwen.

Valto B2
Afgelopen zaterdag speelden wij Odo B1. Voor ons een bekende tegenstander omdat we tegen hun ook op
het veld gespeeld hebben. De wedstrijd ging redelijk gelijk op, de ruststand was 4-2. Na de pauze waren we
de concentratie kwijt en ODO profiteerde daarvan en kwam al snel op 4-4. En ze kwamen zelfs op
voorsprong. We moesten echt aan de bak om bij te blijven: 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7 en in de dying seconds
scoorden we gelukkig nog de gelijkmaker; 7-7. Toch nog een punt overgehouden. Op naar volgende week,
we spelen thuis tegen Achilles B3 om 12:30.
Groeten van B2
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Valto C1
Op zaterdag 12 november begon de C1 hun eerste binnen wedstrijd in de binnen competitie tegen Avanti
C1. We waren gelijk bij de eerste minuut erg fel, waarbij we een erg goed spel hadden. Avanti is een erg
goede tegenstander maar we bleven goed stand houden. In de rust was het gelijk en de tweede helft werd
het aan het einde heel erg spannend. De laatste minuut stonden we voor, maar jammer genoeg scoorde
Avanti toch nog. De scheidsrechter floot voor het eindsignaal en het was 12-12 geworden. Het was wel een
beetje jammer, maar we hebben in ieder geval één punt binnen.
Op naar de volgende wedstrijd!
Gemaakt door:
Romeo Kortekaas

C4 hoi
De c4 had zaterdag 12 november een wedstrijd tegen KZ Danaïden.
Zij moesten uit in Leiden.
Zij hadden ook nog 3 invallers dat waren Floris, Ivar en Sanne.
In de eerste minuut was al gelijk gescoord door Tim.
En stond het dus 0-1 voor Valto.
Toen scoorde Norah.
En stond het 0-3 voor Valto.
Daarna scoorde Sanne ( invalster) er nog 1.
Marleen scoorde ook nog in de 21ste minuut.
Toen was de tweede helft:
Jordan maakte er 0-7 van.
In de 7de minuut had Norah er nog 1 gescoord.
En toen scoorde de tegen standers er twee in en werd het 2-8.
Floris (invaller) maakt er 2-9 van.
Ivar scoorde er ook nog 3 en Floris had ook nog 1 gescoord.
De eind staan is 13-2 geworden.
Het was een hele leuke wedstrijd.
Groetjes: Marleen Poo

ODO C2 – Valto C2
De vakken waren een klein beetje verandert omdat Freek nog steeds ziek was. In de verdediging begonnen
Lorenzo, Julia, Tessa en Kim. In de aanval begonnen Thomas, Jordi, Rosanne en Nida. We kwamen
langzaam op gang maar nadat Jordi de 1-0 scoorde ging het steeds beter lopen. Na een tijdje scoorde Nida
de 2-0 en gingen we van kant wisselen. Maar nog net voor de rust scoorde Tessa nog de 3-0. Na de rust
scoorde we in 10 minuten 3x; eerst Julia toen Nida en toen Jordi. Het bleef een tijdje 6-0 maar we bleven
kansen creëren. Tessa scoorde de 7-0 en Julia met een strafworp vlak voor tijd de 8-0. Met nog geen 1
minuut te spelen scoorde Nida de 9-0. We hebben allemaal heel goed gespeeld. Volgende week spelen we
om 14.15 thuis tegen VEO C2 hopelijk gaan we dan weer winnen.
Groetjes Julia

VALTO D4 – ckc Maassluis D2 (5 nov 2016)
Het zaalseizoen is weer begonnen. We zijn al een paar weken binnen aan het trainen. En zaterdag moesten
wij dan een oefenwedstrijd spelen tegen ckc Maassluis. Onze wedstrijd was van 10.00 uur naar 9.00 uur
verzet, maar de tegenstanders wisten dat blijkbaar niet. Dus toen wij klaar stonden om te gaan spelen, was
er niemand. We hebben gewacht tot ze er waren. Toen was het al bijna 9.45 uur. Dus hebben we veel korter
gespeeld, twee keer een kwartier. De tegenstanders waren zeer pittig. En ze wisten makkelijk te scoren.
Helaas lukte het ons niet om te scoren. De wedstrijd eindigde in 0-12. Hopelijk gaat het bij de echte
wedstrijden een stuk beter.
Groetjes Tristan Hagemans
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Valto E1 – HKV Ons Eibernest E1
Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen HKV E1.
We hoefde pas in de middag omdat de Sint in het land kwam.
Het begon gelijk als spannende wedstrijd.
Het eerste rake schot was van Luna, daarna volgde als snel Isa en Finne.
Maar ook HKV wist de korf goed te vinden en zo stond het 9-4 bij de rust.
Het bleef heel spannend. Jonne scoorde ook nog een paar keer en ook Sven die inviel voor Kees wist de
korf te vinden.
Bij het eindsignaal was het 17-13. Het was echt een hele spannende wedstrijd om naar te kijken want HKV
ging ook voor de winst.
En er zaten wat pittige dames tussen die ook fysiek nog wel een beetje gemeen waren.
Maar de E1 liet zich niet kennen en ze lieten zien dat ze heel goed samen konden spelen en gewoon een
heel goed team zijn.
Na de wedstrijd gingen we allemaal nog eventjes naar huis en mochten we later weer terug komen.
Want we waren team van de week. Dus we mochten op lopen met het 1e en hebben daarna heel hard Valto
1 aangemoedigd.
Gelukkig speelde ze ook nog gelijk dus het was een geslaagde dag.
Volgende week mogen we naar Alphen a/d Rijn naar Tempo E1.
Luna en Irma

Valto E2
Afgelopen zaterdag speelden we onze eerste wedstrijd tegen Die Haghe E1.
We wisten al dat het een zware wedstrijd zou worden want we zitten in een hele moeilijke poule.
Maaike en Vera gaven ons tips om te verdedigen want ze maakte heel veel doorlopen.
We zaten er boven op en probeerde ze het zo lastig mogelijk te maken.
We hebben er toch nog 7 gescoord!
Maar jammer genoeg 21 doorgelaten.
Valto E2 jullie hebben jullie koppies niet laten hangen en tot op het einde keihard jullie best gedaan.
Nu kunnen we 2 weken bijkomen en mogen we 3 december tegen Avanti E1.
Jill en Irma

Valto E6
Zaterdag 12 november, op de dag dat Sinterklaas aankomt in Maassluis, speelt het team van de E6 (
voorheen E7) thuis tegen de E2 van Excelsior. De eerste echte wedstrijd van het binnenseizoen na de
oefenwedstrijd van vorige week. Coach Naomi houdt nog even haar praatje met de kinderen en dan is het
tijd om te beginnen. De kinderen doen super hun best en lopen heel goed vrij, ze spelen goed naar elkaar
over. Het eerste doelpunt wordt gemaakt door Excelsior maar niet veel later maakt gelukkig ook Valto een
prachtig doelpunt, het tempo ligt heel hoog maar Valto kan dit prima bijhouden en tijdens de rust is de stand
dan ook 1-1, alles is nog mogelijk. Excelsior komt dan op voorsprong maar Valto laat zich niet kennen en
maakt er weer 2-2 van. De laatste 10 minuten wordt het een beetje lastig en de eindstand wordt dan ook 2-5
jammer maar helaas, volgende week weer nieuwe kansen.
Groetjes van Marianne en Ben

Die Haghe F1 – Valto F1
Zaterdag moesten wij naar hartje Den Haag om daar te spelen tegen Die Haghe F1.
Dit zou een pittige wedstrijd worden, omdat Die Haghe best goed is.
Dan moeste wij ook nog eens Frenk missen. Gelukkig wilde Deon bij ons invallen.
Deon begon als reserve en wij gingen lekker van start.
Het ging redelijk gelijk op we stonden regelmatig voor of gelijk.
Met de rust stonden wij voor met 4-6. We waren best tevreden, maar we waren er nog niet.
Na de rust gingen wij goed door en we scoorde zelfs tot 4-7 dus zij mochten een super speler inzetten.
We bleven goed ons best doen, maar zij bleven ook erg goed spelen en kwamen daardoor dus toch
langzaam terug. Tot een minuut voor het eind stonden wij voor het stond toen zelfs 8-9. Nog even volhouden
en wij zouden winnen, maar helaas de laatst halve minuut kregen zij toch de kans en ze scoorde hem nog
ook dus de eindstand was 9-9.
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Wel super goed gespeeld kanjers en altijd leuk om te zien hoe hard jullie groeien in het spel.
Volgende week gaan we weer proberen te winnen.
Dan moeten wij uit tegen VEO, ik ben benieuwd.
Groetjes Elise en haar vader.

ODO F2- Valto F2
Na een succesvolle oefenwedstrijd van vorige week tegen Dordrecht met 13-0 ging Valto F2 zaterdagmiddag
met goede moed naar Maasland. Daar ontmoetten Anne, Anouk, Déon, Mike, Tim en Bas ODO F2. Doordat
onze eigen super coaches Iris en Sanne zelf een wedstrijd moesten spelen, nam Erik (vader van Anne) deze
taak op zich. Erik begon met een goede warming-up en vervolgens vertelde hij de jonge spelers goede tips
en tactieken. Het goed overspelen, vrijlopen, blijven bewegen en goed je tegenstander en de bal in de gaten
blijven houden zijn belangrijke vaardigheden die de jonge spelers al heel goed beheersen.
De wedstrijd begon goed, maar al snel kwamen we met 5-1 achter. Oeii ! Dat zijn we niet gewend ! Het
samenspel was goed en VALTO had ook een perfecte assistentie door de enthousiaste en deskundige
coach Erik. Het moest dus goedkomen ! Vlak voor rust was de stand uiteindelijk 5-3. Dus, er kon nog van
alles gebeuren…..
Tijdens de rust bracht Erik de groep bij elkaar, ze waren enthousiast en natuurlijk heel gretig om de wedstrijd
te gaan winnen. Erik vertelde ze alle kneepjes van het vak. Ze begonnen na de rust weer vol zelfvertrouwen
en het goede samenspel van voor de rust werd voortgezet. Echt heel gaaf om te zien ! En uiteindelijk wierp
dat al snel haar vruchten af, want na de rust nam Valto revanche ! Het stond op een gegeven moment zelfs
5-9 in het voordeel voor VALTO ! Super ! Echter, de ploeg uit Maasland gaf zich nog niet gewonnen en
maakt daarna nog drie mooie doelpunten. De eindscore werd dus 8-9 voor Valto !! Geweldig !! Alle
complimenten voor Erik en onze 6 jonge kanjers uit De Lier. Het was een zeer spannende wedstrijd, maar
een hele leuke wedstrijd die we uiteindelijk met winst hebben afgesloten. Nu op naar de nieuwe
tegenstander in eigen huis, volgende week tegen DES F2 ! We hebben er nu al zin in !
Groetjes van Bas en Ellen

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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