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Bedankt!
Via deze weg willen wij leden en bestuur van VALTO hartelijk dank voor alle blijken van medeleven en
respect bij het overlijden en de begrafen van mijn vader.
De vele reacties, appjes, kaarten, bloemstukken namens het bestuur en van anderen, alsmede de
aanwezigheid van velen bij de begrafenis, hebben ons erg goed gedaan.
De minuut stilte bij de wedstrijden van VALTO 1 en 2 en het spelen met rouwbanden was erg
indrukwekkend.
Bedankt, het was hartverwarmend.
Namens mijn moeder, Tamara, Pieter&Romee, Floris, Hans, Pim&Annemarie,
Bart van Muijen.

Pakjesavond
Vanavond is het weer zover. Aan de, voor veel kinderen, spannende tijd komt weer een einde. De
cadeautjes, surprises en dobbelstenen zullen weer over tafel gaan en de Sint met zijn Pieten zal bij menig
deur aankloppen. Pakjesavond is daar. Ook weer niet snel daarna zullen onze jaarlijkse gasten weer naar
Spanje vertrekken om zich op te laden voor een nieuw seizoen, zich te verdiepen in de nieuwe trends en
zich te wapenen tegen nieuwe discussies.
Afgelopen zaterdag zat ik op de tribune van de Buitenhof, waar de selectie tegen Excelsior speelde. Hoewel
Sinterklaas zich daar ook nog even liet zien, had hij helaas geen pakjes bij zich voor VALTO. Beide teams
maakte het wederom spannend, maar het zat er niet in. Aanstaande zaterdag wordt er tegen
Vriendenschaar gespeeld, een lastige wedstrijd, dus kom vooral kijken en aanmoedigen! Gelukkig was er
een meerderheid van de VALTO teams die wist te winnen, daar was het dus zaterdag wel een heerlijk
avondje.
Een maand geleden was ik te gast bij een avond georganiseerd door de Bestuurdersbank. Een
samenwerking van Vitis Welzijn en de Van Poelje Academie om bestuurders in het Westland te
ondersteunen. Ze doen dit onder andere door avonden te organiseren, waar je als bestuurder wat aan hebt.
Een mooi neveneffect van de avonden is dat je een netwerk opbouwt en elkaar kunt helpen. Wat de één al
heeft meegemaakt, daar kan hij of zij een ander in adviseren en vice versa.
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Een mooi initiatief en een cadeautje voor de bestuursleden van alle verenigingen in het Westland. Een
cadeautje wat ik graag aan wil meegeven, want iedereen heeft een netwerk dat véél groter is dan je denkt.
Je hebt familie, vrienden en kennissen. En die hebben ook weer familie, vrienden en kennissen. Als je iets
wilt, zorg dan dat je omgeving het weet en je zult zien dat er altijd iemand is die je er mee kan helpen, dan
wel iemand weet die dat kan.
Nog even over het pakje waar een grote strik omheen zat en door velen met plezier is uitgepakt, maar waar
ook weinigen van weten hoeveel voorbereiding er voor nodig is. Het kost namelijk een jaar om alles te
regelen en dat zien maar weinigen. We hebben echter de hand weten te leggen op de laatste 3 dagen.
Uniek materiaal, in een compilatie bij elkaar gezet. Geniet nog even mee, samen met de foto’s, van die
bijzondere avond. Kijk op http://val.to/feest.
En tenslotte de laatste bestuursvergadering van dit jaar, aanstaande woensdag. Mocht je iets hebben dat we
als bestuur moeten bespreken, laat het me weten. Ik beloof geen cadeautjes, maar we zullen het wel serieus
behandelen!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Dinsdag 6 december 2016
20:15
19:00

Ten Donck 1
Ten Donck D1

-

VALTO 1
VALTO D1

Bert Gelissen

Reyerparkhal
Reyerparkhal

Ten Donck
Ten Donck

18:45
18:00

Woensdag 7 december 2016
15:30

Fortuna/Delta Logistiek E3

-

VALTO E1

Ed Hom

Fortuna-hal

Veld 1

14:30

Zaterdag 10 december
SCHEIDSRECHTER

LOCATIE

VELD/
HAL

- Vriendenschaar (H) 1

Leon Stolk

Vreeloo-hal

Hal 1

Valto 2

- Vriendenschaar (H) 2

Stefan Rijkaart van
Cappellen

Vreeloo-hal

Hal 1

15:55

Valto 3

- DES (D) 4

Erik Jan Mudde

Vreeloo-hal

Hal 1

17:00

KZ Danaïden 3

- Valto 4

Paul Vermeul

Drie Oktoberhal

veld 1

20:45

De Meervogels 4

- Valto 5

Rob Knuist

De Veur Zoetermeer

19:50

KVS/Maritiem 7

- Valto 6

De Blinkerd

Veld 1

17:30

KVS/Maritiem 8

- Valto 7

De Blinkerd

Veld 1

14:40

Valto 8

- Weidevogels 5

Niels Koole

Vreeloo-hal

Hal 1

15:15

De Meervogels A1

- Valto A1

Marco van der Linden

De Veur Zoetermeer Veld 1

13:25

Valto A2

- Excelsior (D) A3

Thomas Ris

Vreeloo-hal

Hal 1

12:10

PKC/SWKGroep B2

- Valto B1

Arjan Nugteren

PKC-hal

Hal 1

14:45

Valto B2

- Dijkvogels B2

Ruben van der Lugt

Vreeloo-hal

Hal 2

16:00

Valto B3

- Phoenix B2

Dennis Voskamp

Vreeloo-hal

Hal 2

TIJD

WEDSTRIJD

18:35

Valto 1

17:15
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12:20

Valto C1

- ALO C1

10:55

Phoenix C1

- Valto C2

13:00

Die Haghe C2

- Valto C3

13:00

Futura C1

- Valto C4

11:15

Valto D1

- Weidevogels D1

11:00

Die Haghe D2

13:30

Mark van Buren

Marissa Keereweer

Vreeloo-hal

Hal 1

Oosterpoort

veld 1

Gaslaan
Zuidhaghe Den
Haag

Veld 1

Thijs Dijkstra

Vreeloo-hal

Hal 1

- Valto D2

Frans v.d. Meijde

Gaslaan

Valto D3

- Refleks D2

Lisa van Staalduine

Vreeloo-hal

Hal 2

11:30

ODO D2

- Valto D4

De Hofstede

Veld 1

09:00

Phoenix E1

- Valto E1

Oosterpoort

veld 1

10:50

ONDO (G) E1

- Valto E2

De Hoekstee

Veld 1

10:00

ALO E1

- Valto E3

HKV/OE hal

Veld 1

10:50

ONDO (G) E4

- Valto E4

De Hoekstee

Veld 1

09:00

DKC E1

- Valto E5

Wippolder

Veld 1

14:00

Die Haghe E4

- Valto E6

Gaslaan

Veld 1

10:00

Excelsior (D) F1

- Valto F1

De Buitenhof Delft

Veld 1

11:00

Excelsior (D) F2

- Valto F2

De Buitenhof Delft

Veld 1

Rob Knuist

Opstellingen zaterdag 10 december 2016
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3
Vertrek: 15:45
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, Steven
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie
VALTO 4
Aanwezig: 16:30
Heren: Roland, Ruben, Niels, Frank, Rob,
Dames: Miriam, Denise, Laura H, Laura M, Ellen R, Lisa R
VALTO 5
Aanwezig: 15:15
Heren: Hans, Mark, Dennis, Frank P, w.a.
Dames: Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
VALTO 6
Aanwezig 15:30
Heren: Daniel, Laurens, Vincent, Wouter, Jesper, Bart
Dames: Ryanne, Inge, Manon G, Lysanne V
VALTO 7
Aanwezig 18:00
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Wouter
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda, Ria
VALTO 8
Vertrek: 19:35
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco
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Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne

Uitslagen 3 december
Excelsior (D) 1

-

VALTO 1

21 - 20

VALTO C3

-

KVS/Maritiem C3

15 - 3

Excelsior (D) 2

-

VALTO 2

21 - 16

VALTO C4

-

Refleks C2

6-7

Dijkvogels 3

-

VALTO 3

18 - 10

Avanti (P) D2

-

VALTO D2

7 - 16

VALTO 4

-

Victum/War Child 3

13 - 18

VALTO D3

-

Tempo D5

17 - 2

VALTO 5

-

Achilles (Hg) 4

14 - 11

Dijkvogels D2

-

VALTO D4

7-5

VALTO 6

-

Avanti (P) 9

15 - 5

VALTO E1

-

De Meervogels E2

14 - 8

VALTO 7

-

ONDO (G) 6

VALTO E2

-

Avanti (P) E1

2 - 24

Velocitas 9

-

VALTO 8

7-8

VALTO E3

-

Fortuna E5

9 - 10

VALTO A1

-

Tempo A1

20 - 23

VALTO E4

-

Die Haghe E3

11 - 8

VALTO B1

-

NIO B1

12 - 8

Avanti (P) E3

-

VALTO E5

7-3

HKV/ Eibernest B2

-

VALTO B2

3 - 13

VALTO E6

-

Avanti (P) E6

3-5

Madjoe B3

-

VALTO B3

1-9

VALTO F1

-

DES (D) F1

18 - 7

KVS/Maritiem C1

-

VALTO C1

10 - 8

VALTO F2

-

Refleks F2

11 - 7

VALTO C2

-

Fortuna/ C4

12 - 2

Geef je nu op voor VALTO A GOGO op
30 december!
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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

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde vorige week tegen Sparta voor de 3e keer op rij gelijk met 19-19 en dus werd het deze
week wel eens tijd voor punten 2. Er werd afgereisd naar Excelsior Delft om wederom de punten mee te
nemen naar De Lier, op het veld werden ze tenslotte ook binnengehaald. Het werd een wedstrijd vol strijd en
waarin de afgelopen wedstrijd het dubbeltje de goede kant op viel, was dat dit weekend net niet het geval:
21-20 verlies.
VALTO 2 speelde de afgelopen wedstrijd erg goed en kon zo 2x winnen, dit weekend stonden de reserves
van Excelsior op het programma. Net zoals op het veld stoof Excelsior werkelijk uit de startblokken en moest
VALTO in de achtervolging. Gedurende de wedstrijd bleef het spannend maar uiteindelijk kon excelsior een
gat slaan: 21-16 verlies.
VALTO 3 speelde vorige week tegen Avanti en daar werd met 12-17 van verloren en ook de wedstrijd die dit
weekend op het programma stond zou een moeilijke worden. Uit bij Dijkvogels werd hard gestreden door het
3e, maar de buren bleken iets sterker: 18-10 verlies.
VALTO 4 na vorige week in Tilburg gelijk te hebben gespeeld kwam vandaag Victum op bezoek in de Lierse
hal. Voor het nog ongeslagen 4e bleek dit een zware dobber te zijn, ze vielen moeilijker dan afgelopen
weken. Daardoor kwam het 4e niet verder dan 13 doelpunten, waar Victum er 18 kon scoren.
VALTO 5 na vorige week vrij gemakkelijk van DES te hebben gewonnen met 6-18 stond dit weekend
Achilles 4 op de stoep. Een bekende voor het 5e, waardoor de voorbereiding vrij duidelijk was. In een sterke
wedstrijd kon het 5e een gat slaan en won het zo met 14-11.
VALTO 6 na 2 weken vrij te zijn geweest was het 6e optimaal voorbereid voor de wedstrijd tegen Avanti en
wat een wedstrijd werd het! Tot 1-1 was het spannend, maar 15 minuten later stond de 8-1 op het bord en
was de wedstrijd wel gespeeld. De wedstrijd werd uitgespeeld en de scheidsrechter floot uiteindelijk af bij 155 in het voordeel voor VALTO 6.
VALTO 7 door de verdrietige omstandigheden bij onze buren ONDO is de wedstrijd van het 7e geannuleerd,
deze wordt later ingehaald.
VALTO 8 vorige week was Avanti nog met 15-17 te sterk voor het 8e in de eigen hal, dit weekend werd er
gespeeld tegen Velocitas in Leiderdorp. Uiteindelijk is het scoren van 1 doelpunt meer dan de tegenstander
genoeg om te winnen en precies dat deed het 8e dan ook! Zij namen de volle 2 punten mee naar huis door
met 7-8 te winnen.
VALTO A1 speelde thuis tegen medekoploper Tempo A1. Na vorige week knap van concurrent HKV/OE
gewonnen te hebben, stond er deze week weer een kraker op het programma. Zowel VALTO als Tempo
hadden de eerste drie wedstrijden gewonnen. Na een gelijk opgaande eerste helft stond het met rust 10-10.
Ook in de tweede helft ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar richting het einde van de wedstrijd was het
toch Tempo die effectiever met de kansen omging en uiteindelijk een gaatje sloeg, wat niet meer goed te
maken was. Eindstand 20-23. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Meervogels A1.
VALTO A2 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen Excelsior A3, die haar eerste drie wedstrijden heeft
verloren.
VALTO B1 speelde thuis tegen NIO B1. Op voorhand een tegenstander waar van gewonnen zou kunnen
worden, maar dan moet je het nog wel 'even doen'. De B1 speelde een prima wedstrijd, waarin het alleen
verzaakte om een ruime voorsprong te nemen. Uiteindelijk lukte het in de tweede helft wel om wat meer
afstand te nemen en de wedstrijd uit te spelen, 12-8 winst. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen PKC B2, die
net als VALTO na drie wedstrijden vier punten heeft.
VALTO B2 speelde uit tegen HKV/OE B2. De B2 heeft helaas te kampen met blessures bij de dames,
waardoor er wat gepuzzeld moest worden met de invulling van de spelers. Maar gelukkig kwam er van alle
kanten hulp! En met die hulp werd er een prima wedstrijd neer gezet, want er werd met 3-13 gewonnen.
Hiermee staat de B2 bovenaan, met één punt meer dan de nummer twee, Dijkvogels B2. A.s. zaterdag
speelt VALTO thuis tegen ditzelfde Dijkvogels, en kan de voorpsrong dus vergroot worden.
VALTO B3 was vrij, a.s. zaterdag spelen zij thuis tegen Phoenix B2.
VALTO C1 ging bij KVS op zoek naar punten naar het verlies van vorige week tegen Maassluis. De
wedstrijd ging lang gelijk op maar uiteindelijk wist KVS met 10-8 te winnen. Hiermee pakken KVS, Maassluis
en Avanti de leiding in de poule. Deze drie tegenstanders heeft VALTO al gehad en dat betekent dat er nu
tegenstanders moeten komen waarbij het binnenhalen van punten wellicht beter gaat. Komende zaterdag
starten we met ALO C1 die nog puntloos onderaan staan. Voor VALTO zaak om scherp in de wedstrijd te
staan en de punten bij ons te houden.
VALTO C2 kreeg Fortuna C4 op bezoek en leek op papier een aardige tegenstander. In het veld was
VALTO echter heer en meester. Na 50 minuten korfballen stond er een klinkende overwinning op het
scorebord: 12-2. De C2 is hiermee koploper in de poule. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij
Phoenix C1, wat derde staat.
VALTO C3 speelde thuis tegen KVS C3. Vooraf werd gedacht dat dit best een pittige tegenstander kon
worden. Vanaf minuut 1 bleek VALTO echter de sterkere ploeg. Er werd volop gescoord door heel veel
verschillende spelers. Hierdoor werd het 15-3 voor VALTO. Komende zaterdag spelen jullie uit tegen Die
Haghe die pas een wedstrijd gespeeld heeft en deze ruim heeft gewonnen.
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VALTO C4 speelde tegen Refleks C2 die pas een wedstrijd had gewonnen. Het bleek in het veld echter best
een goede tegenstander met een paar flinke dames. De score ging op en neer. Met rust stond VALTO nog
een puntje voor, halverwege de tweede helft stond het 4-7 voor Refleks. VALTO wist zich nog terug te
knokken tot 6-7 maar de wedstrijd duurde net iets te kort om nog gelijk te kunnen maken.
VALTO D1 was vrij. Komende dinsdag speelt de D1 de tweede ronde in de Zuid-Holland-cup tegen Ten
Donck D1. Zet hem op en hopelijk komen jullie nog een ronde verder. Zaterdag a.s. krijgen jullie
Weidevogels op bezoek. Zij staan net als jullie puntloos onderaan. Het wordt dus een wedstrijd om los te
komen van die vervelende 0 punten.
VALTO D2 mocht naar Pijnacker om daar Avanti D2 te treffen. VALTO was duidelijk de sterkere ploeg en
liep uit naar een mooie 7-16 overwinning. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Die Haghe D2 die nog
puntloos onderaan staan. Weer een wedstrijd waarin de punten binnen gehaald moeten kunnen worden.
VALTO D3 speelde tegen hekkensluiter Tempo D5. Tempo had helaas maar 8 fitte spelers waarvan er
eentje al in de eerste helft uitviel. VALTO was al duidelijk de sterkere ploeg maar met 8 tegen 7 was er
eigenlijk geen spake meer van een wedstrijd. VALTO bleef lekker scoren en maakte er 17-2 van.
Aanstaande zaterdag komt Refleks D2 op bezoek, de mede-koploper. Een wedstrijd om de eerste plek dus!
VALTO D4 ging op bezoek bij koploper Dijkvogels D2. Het was vooraf bekend dat dit een pittige wedstrijd
zou worden. VALTO kon goed meekomen maar trok uiteindelijk toch aan het kortste eind. Er werd 7-5
verloren. Komende zaterdag blijven jullie ook in de buurt en gaan jullie naar ODO D2. Zij draaien onderin
mee maar hebben afgelopen zaterdag hun eerste punten gehaald en dat zal ongetwijfeld smaken naar
meer!
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Meervogels E2. Helaas was Kees afwezig, dus moesten de
meiden het zonder hem doen. Maar jullie hebben dit super goed gedaan! Goed samengespeeld en goede
schoten gepakt en ook nog gewonnen met 14-8. Aanstaande woensdag spelen jullie alweer tegen Fortuna
E3. En ook zaterdag staat er een wedstrijd op het programma tegen Phoenix E1. Succes deze week!
VALTO E2 moest zaterdag aantreden tegen Avanti. VALTO E2 zit deze zaal in een lastige poule met veel
sterke tegenstanders. Dit bleek ook afgelopen zaterdag toen er ruim werd verloren van Avanti. Gelukkig
hebben jullie nog wel twee mooie doelpunten weten te scoren. Aanstaande zaterdag staat er een wedstrijd
op het programma tegen ONDO E1. Zet ‘m op!!
VALTO E3 speelde tegen Fortuna E5. Jullie hebben super goed gespeeld en erg sterk verdedigd, maar
helaas scoorde Fortuna net een puntje meer en was de eindstand 9-10. Aanstaande zaterdag spelen jullie
uit tegen ALO E1. Hopelijk weten jullie te winnen!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E3. Jullie hadden tot nu toe even veel punten
behaald als Die Haghe. Jullie speelde een erg goede wedstrijd en wonnen met 11-8. Super gedaan!
Aanstaande zaterdag spelen jullie uit bij ONDO. Succes!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti E3. Waar jullie vorige week jullie koppies lieten
hangen, hebben jullie deze week echt gestreden, maar helaas was Avanti toch iets beter en hebben jullie
verloren met 7-3. Volgende week spelen jullie tegen DKC E1. Hopelijk weten jullie dan de puntjes wel mee
naar huis te nemen. Succes!
VALTO E6 moest zaterdag aantreden tegen Avanti E6. Jullie speelden goed en er werden een paar mooie
doelpunten gescoord, maar helaas scoorde Avanti er twee meer en verloren jullie met 3-5. Aanstaande
zaterdag staat Die Haghe op het programma en hopelijk weten jullie te winnen! Zet ‘m op!
VALTO F1 moest afgelopen zaterdag tegen DES F1. Jullie kregen als doel mee van de coach ‘afvangen’.
En dat deden jullie heel erg goed! Daarnaast ook lekker veel ballen onderschept, veel geschoten én veel
gescoord. Dit resulteerde tot een eindstand van 18-7. Goed gedaan! Zaterdag spelen jullie tegen Excelsior
F1.
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Refleks F2. Ook jullie speelden een erg goede wedstrijd
waarin veel doelpunten werden gescoord! Hierdoor wonnen jullie met 11-7. Aanstaande zaterdag spelen
jullie net als de F1 tegen Excelsior. Hopelijk komen jullie wederom thuis met vier punten! Succes!

30 december 2016: VALTO A GOGO!
Geef je nu op, doen hoor!!!!
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Nieuws van de Technische Commissie
Oh, helaas geen goede zaken voor VALTO 1,2,3,4 en A1. Alleen VALTO 5
en B1 wonnen hun wedstrijd in onze wedstrijdsport.
Gauw vergeten dit weekend en over naar dinsdagavond: de tweede ronde van de Zuid-Holland Cup. Kom
naar Ten Donck in Ridderkerk en steun onze D1 en VALTO 1!
Het is JOUW verantwoordelijkheid dat een wedstrijd gefloten wordt!
Als jouw naam achter een wedstrijd prijkt, dan is het JOUW verantwoordelijkheid dat die wedstrijd gefloten
wordt! Natuurlijk kan het voorkomen dat het je niet uitkomt of dat je die dag geen zin hebt en het kan ook zijn
dat je vindt dat je zelf geen wedstrijden hoeft te fluiten of kan fluiten. Allemaal prima, als JIJ maar zorgt dat er
iemand staat. Er waren zaterdag wederom wedstrijden zonder scheidsrechter en als dit zo door gaat dan
zullen we sancties moeten instellen voor spelers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Hopelijk hoeft het
niet zo ver te komen. Staat jouw naam achter een wedstrijd? JIJ regelt een scheidsrechter. Hetzij zelf, hetzij
een ander!
Tweede ronde Zuid-Hollandcup
VALTO heeft in de tweede ronde van de Zuid-Hollandcup Ten Donck geloot. De wedstrijden zijn ingepland
op dinsdag 6 december:
- 19.00 uur
Ten Donck D1 – VALTO D1
- 20.15 uur
Ten Donck 1 – VALTO 1
VALTO D1 team van de week bij Fortuna 1
Zaterdag 10 december mag VALTO D1 oplopen bij de wedstrijd Fortuna 1 tegen PKC 1. De wedstrijd begint
om 19.30 uur in de Fortunahal in Delft.
Kerstreces
De seniorenselectie en VALTO A1 zijn dit jaar vrij voor kerst van 23 december tot 2 januari. Alle andere
spelers van 18 december tot 2 januari. Geniet lekker van de korfbalvrije periode! Of kom naar de korfbal
challenge in Rotterdam!
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!
Deze week heeft Max het gehaald, top gedaan!
Heb je het gehaald, stuur dan je certificaat naar Thijs, zodat we de administratie up-to-date kunnen houden.
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
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VALTO 2:
Pieter v Muyen

KorfbalMaster

Michiel Cornelisse

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

Geactiveerd, Level 5

Ruben Hoogerbrugge

nog niet geactiveerd

Rick v Dasler

nog niet geactiveerd

Maaike Ridder

KorfbalMaster

Lisanne vd Berg

Geactiveerd, Level 5

Lisa v Wingerden

nog niet geactiveerd

Romee Valstar

KorfbalMaster

Esmee Binnendijk

KorfbalMaster

Martijn Dijkstra

Geactiveerd, Level Examen

Max Hulzebosch

KorfbalMaster

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

Toptrainers
Hieronder het schema.
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog trainers. Zou jij hierin mee willen draaien???? Laat het weten!
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Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

Dinsdags 20:30 – 21: 30

Dinsdags 20:15 - 21:30

6 dec

Martin vd Wel

Bart Versteegen

13 dec

Michael Dissel

Johan vd Meer

20 dec

VRIJ

VRIJ

27 dec

VRIJ

VRIJ

3 januari

Trainer uit V4

Vacature

10 januari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

17 januari

Michael Dissel

Johan vd Meer

24 januari

Trainer uit V4

Vacature

8

31 janauri

Martin vd Wel

Bart Versteegen

7 februari

Michael Dissel

Johan vd Meer

14 februari

Trainer uit V4

Vacature

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Michael Dissel

Johan vd Meer

7 maart

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.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/Kangaroes 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 somige 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-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
DATUM

Wedstrijd

10/12/16
17/12/16
14/01/17

VALTO 1-Vriendenschaar 1
VALTO 1-Vitesse(Ba)1
VALTO A1- Reflex A1

TEAM
week
F1 en F2
D4
E2 en E4

21/01/17
04/02/17
11/02/17
11/03/17

VALTO 1 – Des 1
VALTO 1 – Excelsior 1
VALTO A1- Meervogels A1
VALTO 1 – IJsselvogels 1

E6 en E5
D1
Kangaroes
C?

e

Speler 1 of
A1
Iris en Sanne
Frank
Romee (e2) en
Lisa(e6)
Naomi
Kevin
Lisanne
Judith

Filmen van
VALTO 1 en 2
B1 (Martijn)
B1 (Max)

Omroepers

B1 (Vera L)
B2 (Wouter)

Romee en Thijs
Lisanne en Esmee
Vera L/ JP
Simon en Rick

B1 (Sheila)

Simon en Rick
Lisa en Esmee
Max/Sheila

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

30 december 2016: VALTO A GOGO!
Geef je nu op, doen hoor!!!!
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Even voorstellen! Team van de week VALTO F1
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Frenk en Toon
Dames: Isis, Sara en Elise
Wie zijn de trainers/coaches?
De coach is Nikki en de trainers zijn Joost, Kitty, Manon,
Fleur en Rolf.
Wat kan dit team erg goed?
De F1 is heel erg goed in ballen onderscheppen en snel
overgooien zodat ze meteen weer zelf kunnen
aanvallen.
Wat vindt het team nog moeilijk?
Het afvangen van ballen wordt nog wel eens vergeten en ook om 5 kinderen te moeten verdedigen vinden
ze lastig.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat Sinterklaas en zijn Pieten vorige week langskwamen en we allemaal een muts hebben gemaakt,
spelletjes hebben gedaan en zelfs nog allemaal een cadeautje hebben gekregen.
Wat wordt de uitslag voor VALTO zaterdag?
24-23 voor VALTO.
Tegen wie speelt de F1 zaterdag 10-12?
Tegen excelsior F1. Zij staan bovenaan, maar we gaan natuurlijk ons best doen om te winnen!
Wat zou de F1 willen leren van Sanne en Iris als zij langs komen op jullie training?
Hoe we beter kunnen vrijlopen.

Even voorstellen! Team van de week Valto F2
•

Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Mike, Bas, Déon, Tim
Dames: Anne, Anouk

•

Wie zijn de trainers/coaches?
Trainer: Nikki van Spronsen
Coaches: Sanne en Iris de Raadt

•

Wat kan dit team erg goed?
Ze kunnen goed samenspelen en maken elke week
een veel doelpunten

•

Wat vindt het team nog moeilijk?
Verdedigend de tegenstander én de bal in de gaten houden

•

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat we al heel veel wedstrijden gewonnen hebben

•

Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
24-23

•

Tegen wie speelt de F2 zaterdag 10-12?
Om 11.00 uur tegen Excelsior (in Delft)

•

Wat zou de F2 willen leren van de Iris en Sanne als zij langs komen op jullie training?
Hoe we nog meer doelpunten kunnen maken
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Beste To,
Met veel belangstelling heb ik je verhaal gelezen over de blessures bij de huidige generatie sporters. Het
heeft me ook aan het denken gezet. En dat was een nuttige tijd. Ik kan niet nalaten om mijn gedachten op
papier te zetten en door te sturen naar de redactie van de Bijblijver.
Ik behoor, naar ik aanneem, tot jouw leeftijdsgroep. In donze tijd kregen de kinderen de kans om langer kind
te blijven. We speelden buiten, liepen veel meer en gingen op de fiets naar school. Als de zon vroeger onder
ging dan waren er geen lampen om de velden te verlichten. Dat zorgde voor een soort automatische
trainingswinterstop. Het lichaam kreeg rust. We gingen naar de wedstrijden op de fiets, ook voor de
uitwedstrijden. Dat was een automatische opwarming van de spieren. We dronken aanmaaklimonade
waarbij er vaak heel weinig siroop was gebruikt. Het werd allemaal een beetje anders toen we de prachtige
leeftijd van 16 jaar bereikten. Niet dat er toen wel ineens velden met lichtmasten waren. De bromfiets maakte
het reizen wel heel eenvoudig. Stiekem of geoorloofd trainen in de veiling zorgde er voor dat we een
voorsprong kregen op de stadsploegen. Onze kleding was rechttoe rechtaan. Hier en daar verscheen een
trainingspak. We dronken iets in de rust en niet om de vijf minuten. We dronken Kruk-sinas op onze
feestavonden, die meestal om half acht begonnen en om een uur of tien waren afgelopen. Er moest ’s
anderdaags immers weer vroeg gewerkt worden.
Wat ik nog wel weet is dat er toen een paar spelers (misschien waren die hun tijd wel ver vooruit) in het bezit
waren van een lange smalle witte lap. Voor de wedstrijd werd die, meestal om de enkel, gewikkeld. We
dachten dat ze te kleine schoenen hadden gekocht en daarom alles wat strakker moesten aantrekken.
Zo nu en dan ging er een medespeler op maandagmorgen langs bij de dokter. Die keek dan naar de
gewonde en zei: “een week niets doen en dan zal het wel weer gaan.”
Ik vrees dat er in die tijd iets mis is gegaan. Er kwamen mensen die beroepsmatig aan het kneden van
lichaamsdelen begonnen. Die wisten de spelers van allerlei sporten duidelijk te maken dat zij onmisbaar
waren. Dat er aandacht moest zijn voor alle mogelijke blessures die je zou kunnen oplopen. Plotseling was
er naast een trainer een verzorger nodig. Ja en als je eenmaal een verzorger hebt, dan wil je natuurlijk ook
verzorgd worden. Er kwam steeds meer werk omdat er steeds meer tijd bijkwam omdat steeds meer
verenigingen lichtmasten gingen gebruiken. Daardoor werd er soms ’s avonds om 21.00 uur nog begonnen
aan een training. Dat is een tijdstip waarop je aanstalten moet maken om naar bed te gaan. Zo wordt sport
werk naast je andere werk. Dat betekent een dubbele belasting van al die lichaamsdelen die je nodig hebt
om het werk te kunnen doen. En dat is funest.
Beste To, daar ligt de oorzaak. Het kan alleen opgelost worden door de beide banen te halveren. Meer rust
in het lichaam en in het hoofd,,,, het wordt allemaal meer ontspannen, we gaan de wedstrijden en de sport
nog leuker vinden, het wordt gezelliger. Het gevolg zal zeker minder kans op blessures zijn. Iedereen wordt
er dus beter van. Meer werkgelegenheid, meer mogelijkheden. Meer vrijwilligers beschikbaar. Alleen moet ik
nog iets zoeken voor de vrijkomende fysiotherapeuten, dokters, verplegend personeel,…..
Daar zal ik nog even over na gaan denken.
Hartelijke groeten,
Do On

De Bijblijver, 5 december 2016

11

VALTO
Voor het vijfde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in
samenwerking met Arie Dijkstra, Jeroen Mostert, Pascal van Dijk, Sjors van Dijk en Ferry
Slaman. Kom ook nu weer je muziekkennis testen in een spannende, uitdagende quiz. Het
belooft weer een bloedstollende, maar bovenal gezellige avond te worden.
Wanneer: Vrijdag 30 december 2016
Waar: Villa VALTO
Tijd: 19.30 aanwezig, 20.00 start quiz
Voor wie: VALTO-leden en hun vrienden en familie, ouders van VALTO-leden, overige
VALTO-leden (leeftijd minimaal 16 jaar)
Teams: Een team bestaat uit maximaal 4 personen.
Geef je nu op! Stuur een mail naar activiteiten@ckv-valto.nl en vermeld daarin je
teamnaam en de teamleden.
Wil je meedoen met meer dan 4 teamleden? Splits de groep en geef 2 teams op! J
Tot vrijdag 30 december!!

De Bijblijver, 5 december 2016

12

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
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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
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

Agenda
30 december 2016
1 januari 2017
13 januari 2017
10 maart 2017
10 juni 2017

VALTO aGoGo
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

Kwijt
Afgelopen zaterdag 3 december is Roos (E6) haar VALTO trainingsjasje kwijt geraakt bij Vreeloo.
Het is een zwart-oranje jasje met de opdruk ‘Roos’ op de rugzijde. Heb je deze gevonden?
We horen het het graag! 06-18194724

Westrijdverslagen
VALTO met lege handen terug uit Delft

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de thuiswedstrijden van vorige week, waarin het vlaggenschip voor de derde keer gelijk speelde, bleef
het nog lang onrustig in De Lier. Het VALTO schuurfeest was door de geweldige organisatie en talrijke
vrijwilligers weer een overweldigend succes. Menig VALTO’er zal het zondag rustig aan gedaan hebben om
er daarna in de trainingen weer tegen aan te gaan. Er stonden deze week weer belangrijke wedstrijden op
het programma voor de teams. De A1 mocht het in de eigen Vreeloo hal opnemen tegen de mede koploper
Tempo A1 en zag in de slotfase de ploeg uit Alphen een beslissend gaatje slaan, wat niet meer gedicht kon
worden. VALTO 1 en 2 gingen op bezoek in Delft bij Excelsior. Een bekende tegenstander die we ook in de
veldcompetitie tegen komen.
In oktober had de VALTO selectie de volle buit meegenomen uit Delft, dus was Excelsior uit op revanche.
Het belang van de wedstrijd was vandaag groot, want voor zowel VALTO 1 als 2 betekende het vandaag
aan- of afhaken bij de kop van de competitie. Dit zelfde gold voor de thuisploegen, dus werd er wel verwacht
dat het er heet aan toe zou gaan.
Als eerste betraden de reserve teams het veld en net als op het veld schoot de thuisploeg uit de startblokken
met ook nu weer een kleine voorsprong voor Excelsior tot gevolg. VALTO moest net als op het veld in de
achtervolging. Het liep nu echter anders als in oktober en de inhaal race duurde langer dan wenselijk.
Halverwege de eerste helft stond er een 7-4 tussenstand op het bord, maar toen begon VALTO meer grip op
de Delftse aanvallen te krijgen. Lotte zorgde voor de aansluiting bij 7-6, maar dit wist de thuisploeg weer te
pareren. Zij konden echter niet voorkomen dat Lisanne met twee doelpunten op rij er voor zorgde dat de
wedstrijd bij 8-8 weer helemaal open was. Er zouden nog tien lange minuten volgen tot de rust, waarin beide
ploegen om en om scoorden. Zodoende werden de kleedkamers bij 10-10 opgezocht.
Na de thee viel er aan beide zijden een doelpuntloze periode die door de thuisploeg als eerste werd
doorbroken. Bij VALTO was het Lisanne die onze doelpuntloze periode doorbrak, maar toen had Excelsior er
inmiddels al drie inliggen. Lotte en Michiel zouden het gat dichten voor VALTO, maar hier kon maar kort van
genoten worden. Na twee snelle doelpunten uit een vrije bal en een afstandsschot had Excelsior het verschil
weer terug op twee. Maaike kwam binnen de lijnen op de plaats van Nikki in de hoop dat zij voor VALTO een
lans kon breken. Het omgekeerde gebeurde echter. Met vier doelpunten op rij stond er ineens 19-13 op het
bord en waren er nog maar zes minuten te spelen. VALTO wist, zoals altijd, niet van opgeven en in de
volgende aanvallen wist Maaike met twee afstandsschoten het verschil terug te brengen naar 19-15. Twee
minuten is alleen wel erg weinig om een gat van vier te dichten en dan neem je in de verdediging soms te
veel risico’s. Een moment van weinig druk in de verdediging werd afgestraft door een Excelsior heer die de
wedstrijd definitief in het slot gooide. Pieter mocht nog wel een strafworp nemen en zorgde voor de zesde
treffer na rust voor VALTO. De eindstand werd door de thuisploeg op het bord gezet door eveneens een
strafworp te verzilveren. Bij de stand 21-16 floot scheidsrechter Hoogerdijk voor het einde en staat VALTO 2
met vier punten nu in de brede middenmoot van de competitie.
Het vlaggenschip was vandaag naar Delft vertrokken in de bedoeling een herhaling van de veldwedstrijd te
spelen en nu eens na drie keer puntendeling de volle buit te pakken. Voor de competitie betekende het
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resultaat van vandaag aanhaken of afhaken, maar dit gold ook voor Excelsior wat voor aanvang van de
wedstrijd evenveel punten had als VALTO. Met de wedstrijd op het veld in het achterhoofd wisten we dat het
ook voor het eerste van VALTO niet makkelijk zou worden. Na een indrukwekkende minuut stilte ter
nagedachtenis van oud VALTO voorzitter Van Muijen ging de wedstrijd van start. Net als in de
veldcompetitie schoot de thuisploeg in de beginfase met scherp. Binnen tien seconde was de nul van het
bord en niet veel later stond het al 3-0, waarna Judith voor VALTO de nul van het bord schoot. Excelsior
hield echter het initiatief wat na acht minuten een 6-2 tussenstand op het bord te zien gaf. Frank wist de
achterstand met twee doelpunten te halveren, wat VALTO weer op de rail zette. Langzaam maar zeker wist
VALTO de achterstand weg te werken. Judith zorgde weer voor aansluiting bij 8-7, waarna Bart ons weer
langszij bracht bij 8-8 met nog tien minuten tot de thee. De ruststand 10-9 werd door Sanne ruim negen
minuten voor rust op het scorebord geschoten.
De doelpuntloze periode voor de rust zorgde er voor dat er twee super gemotiveerde ploegen aan het
tweede deel begonnen. VALTO wist de eerste aanval echter niet tot scoren te komen, wat bij Excelsior wel
lukte en het verschil weer twee was. Frank nam nu zijn ploeg bij de hand en wist met twee afstandsschoten
VALTO weer op gelijke hoogte te brengen. Even later was het Judith die VALTO voor het eerst vanavond op
voorsprong zette. Het duurde echter niet lang voor Excelsior de gelijkmaker weer maakte. Even later was het
13-13, waarna VALTO de wedstrijd naar zich toe leek te trekken door doelpunten van Sanne en Bart die
voor een 13-15 voorsprong zorgden. De euforie was echter maar voor korte duur. Doordat er even te weinig
druk gegeven werd in de verdediging wist Excelsior met twee afstandsschoten de stand weer gelijk te
trekken en was het halverwege de tweede helft 16-16. Het laatste kwart zou er weer één worden om van te
smullen en waar de bloeddruk aardig op liep. Met om en om scoren tikte de tijd weg met dan Excelsior en
dan VALTO weer op een kleine voorsprong. Na de 15-16 van Laurens en de 17-18 van Bart, zette Frank ons
met nog vier minuten te gaan weer op voorsprong bij 18-19. Het wilde echter ook nu weer niet lukken om het
verschil naar twee te tillen, wat Excelsior alleen maar meer moed gaf voor een slot offensief. Zij trokken dan
ook alle registers nu open en de toch al niet zo scherpe leidsman raakte de controle nu wel een beetje kwijt.
Excelsior wist zich toch weer terug te knokken en nam nu ook gelijk een kleine voorsprong. Bij VALTO wilde
de gelijkmaker nu net niet vallen. Er waren zeker kansen, maar de schoten van Ron, in het veld gekomen
voor Bart, ketsten af op de rand van de korf. Laurens stond wel zijn mannetje, maar afketsende ballen vallen
ook vaak verkeerd en zo kon Excelsior met nog een minuut te gaan de wedstrijd gaan uitspelen. Terwijl de
laatste minuut al liep werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid toen de 21-19 werd binnen geschoten.
e
VALTO mocht nog een aanval opzetten, waarin Frank met zijn 8 treffer weer de aansluiting maakte. Er
restte echter geen tijd meer voor een gelijkmaker, zodat de eerste nederlaag voor het vlaggenschip een feit
is. Na drie maal gelijk spelen viel vandaag het muntje de verkeerde kant op en zakt VALTO van een
e
e
gedeelde 2 naar de 6 plaats in de competitie met alleen Sparta en Vitesse nog onder zich.
Het wordt dus zaak om de komende wedstrijden alles op alles te zetten en de broodnodige punten binnen te
harken. De tegenstander van volgende week in de Vreeloohal is er echter weer één van formaat.
Vriendenschaar is vandaag in een onderlinge strijd met Swift ten onder gegaan voor de koppositie en zal er
alles aan gaan doen om de aansluiting te houden. Eerst moet er echter nog een wedstrijd gespeeld worden
voor de Zuid Holland cup. Dinsdagavond wordt deze gespeeld in Ridderkerk in de wel bekende
e
Reyerparkhal van korfbalvereniging Ten Donck. Deze 3 klasser is daar de tegenstander van VALTO D1 en
ons vlaggenschip. VALTO 1 zal echter scherp moeten zijn, want in bekerwedstrijden willen nogal eens
verrassende uitslagen voorkomen door onderschatting van de tegenstander. Het VALTO selectie bedank
iedereen weer voor uw onvoorwaardelijke steun in de wedstrijd van vandaag en hopen op uw aanwezigheid
in Ridderkerk. De wedstrijd van de D1 begint om 19:00 uur waarna aansluitend de wedstrijd van de eerste
teams zal volgen.
Tot dinsdagavond dus allemaal, Arno van Leeuwen.

VALTO 5 - Achilles 4
Afgelopen zaterdag mochten we thuis spelen tegen Achilles 4, die haar eerste drie wedstrijden had weten te
winnen. Zelf hadden we onze eerste wedstrijd verloren, maar daarna twee wedstrijden gewonnen, dus bij
winst op Achilles konden we op gelijke hoogte komen. Van te voren was de verwachting dat het een pittig
potje zou worden, waarin we volop strijd zouden moeten leveren om de punten in De Lier te houden. Nou,
die strijd werd geleverd, waardoor wij gedurende de eerste helft aan de goede kant van de score bleven. Het
enige was dat we verzaakten om de voorsprong te vergroten, waardoor de wedstrijd lange tijd spannend
bleef, want een voorsprong van twee doelpunten is ook zo weer teniet gedaan. Gelukkig wisten we de
voorsprong in de tweede helft ook te behouden en lukte het Achilles niet om dichterbij te komen. We hebben
als team een prima prestatie neer gezet, waardoor we aan het eind van de wedstrijd een verdiende
overwinning mochten bijschrijven: 15-11. (de scheidsrechter is vergeten het laatste doelpunt mee te tellen,
waardoor het de boeken in zal gaan als een 14-11 overwinning)
A.s. zaterdag(nacht) spelen we uit tegen Meervogels 4. Deze ploeg heeft in de eerste vier wedstrijden twee
punten behaald.
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Helma, sterkte met je blessure, hopelijk kun je snel weer meedoen!
Frillem, bedankt voor het reserve zitten en het bijhouden van het scorebord!
Groetjes VALTO 5

VALTO B1 – NIO B1
Afgelopen mochten we om 13:30 aantreden tegen NIO B1. Het was voor ons een totaal onbekende ploeg,
en wisten we dus ook niet wat ons te wachten stond. De wedstrijd was nog niet begonnen of Max had na 4
seconden al de 1-0 gescoord! Een nieuwe record misschien ;)? Maar NIO liet zich niet kennen door dat
doelpunt en maakt al gauw daarna de 1-1. Daarna wisten we door doelpunten van Bas en Laura het verschil
naar twee te brengen en stond het 3-1. Door gewoon lekker ons spelletje te spelen en te doen wat we
moesten we doen wisten we ook de rust in de te gaan met een verschil van twee namelijk 6-4. Na rust wist
NIO nog even terug te komen tot 8-7, maar echt spannend werd het niet meer want het we wisten uit te
lopen dankzij doelpunten van Tessa, Sheila en Bas naar 12-7. NIO maakte er nog 12-8 van doormiddel van
een doorloop, en toen was het afgelopen. Een terechte overwinning in een wedstrijd waar het niet echt heel
spannend is geweest. Volgende week spelen we uit tegen PKC en hopen we opnieuw weer 2 punten te
pakken!
Groetjes de B1

Madjoe – VALTO B3
Aan het begin van de wedstrijd was het een tijdje stil en toen kwam er een doorloop van Amber en 0-1
eerste punt voor ons. Toen kwam er een strafworp genomen door Julia en ze mist jammer, toen kwam er
een diepe bal van Martijn naar het andere vak en afgemaakt door Julia!!! 0-2
Rust
De tweede helft kwam Martijn met een kort schot en punt!!! 0-3, toen kwam er een korte kans van Amber en
0-4, twee keer afstand schot door Amber!!! 0-6, toen een schot van de andere Amber 0-7, een doorloop van
Bart maakt 0-8, helaas een tegen punt 1-8, als laatste kwam Sven met een korte kans punt!!! 1-9 is de
eindstand geworden hopelijk winnen we de volgende keer weer!!!!!

KVS C1 - VALTO C1
Opstelling:
Elise, Sanne, Romeo en jasper.
Annelie, Romy, Koert en Daan.
Reserve: Iris en David.
Op weg naar KVS in Scheveningen was het een rustige bende in onze auto….
Een beetje gespannen onderweg, gelukkig nog wat pieten gezien. Waaronder de trompetpiet.
En die konden we nog niet …
Omgekleed de zaal in, begonnen we dus te spelen tegen KVS.
Het eerste twee doelpunten kwamen van KVS, maar veel verderliep het niet uit.
Koert scoorde al snel de 2-1 en 2-2. Knap gespeeld door VALTO.
Romeo zette de stand op 2-3 voorsprong…..
KVS deed lekker mee en kwam terug op 3-3. Voor beide teams ging de bal over en weer…..niet elke bal
was raak. Toen eindelijk weer voorsprong voor VALTO. Daan maakte de 3-4.
Met een goed schot van jasper konden we de rust in met een stand van 5 tegen 5.
Even goed overleg met de coaches waar we op moesten letten, kwamen we de zaal in.
Iedereen op scherp….
6-5 achter, maar daar was koert weer en hup 6-6.
Jasper daar weer overheen….6-7. Voor iedereen spannend.
7-7….en toen een schot van Annelie, waardoor we er weer overheen gingen 7-8.
8-8…. We probeerden we nog met wissels de voorsprong neer te zetten.
David deed wat hij moest doen….maar zo vlug als hij was, werd ook KVS steeds iets beter.
Ook Iris moest en deed haar best om te scoren.
Maar we moesten toch uiteindelijk ons verlies nemen met 10-8.
Met een sportieve inzet door iedereen…was het een super leuke/spannende wedstrijd om naar te kijken.
Even wil ik aangeven dat we met een te snelle rit naar huis, (omdat er meerdere spelers moesten invallen bij
andere teams) nog 2 medespelers waren vergeten. Gelukkig was er mobiel verkeer waardoor dit toch goed
is afgelopen. Nu blijkt, dat dit dus toch ook kan gebeuren misschien een aandachtspunt voor iedereen.
Denk dan ook aan kinderen die bijvoorbeeld onderling in de kleedruimtes al willen wisselen van auto.
De Bijblijver, 5 december 2016

15

Fijne sinterklaas allemaal….

VALTO C2 - Fortuna C4
Afgelopen zaterdag speelde VALTO C2 thuis tegen Fortuna C4.
De eerste helft ging VALTO super goed en tegen het einde van de eerste helft stonden we met 6-0 voor. Na
de rust ging het iets minder goed met VALTO en scoorde Fortuna. Maar uiteindelijk hebben we met 12-2
gewonnen. Bedankt voor het invallen David!
Rosanne

VALTO C3 - KVS C3
Vandaag moest VALTO C3 tegen KVS C3 uit Den Haag. We stonden gedeeltelijk eerste dus het kon een
spannende wedstijd worden, want wie er vandaag won stond eerste. We waren bijna compleet want Jyte
kon nog niet meespelen maar kwam ons wel aanmoedigen. De eerste helft zaten Mink en Marleen (Marleen
als invalster) reserve. Het stond snel 1-0 door Justin maar de 2-0 duurde nog eventjes maar ook die werd
gescoord, weer door Justin. De 3-0 werd gescoord door Daan en de 4-0 door Sanne. De 5-0 had Justin weer
gescoord en de 6-0 door Ilse. Toen scoorde de tegenstander de 6-1. Maar om de voorsprong nog groter te
maken scoorde Emma de 7-1 en Justin de 8-1 en Stan de 9-1 en met die stand gingen we de rust in.
Na de rust gingen we weer goed de zaal in en scoorde Sanne de 10-1 en de 11-1 en Stan de 12-1. Toen
ging het ietsjes minder en scoorde de tegenstander de 12-2 en de 12-3. Toen kregen we een wissel namelijk
Emma wisselde met Mink en Mink scoorde de 13-3. Marleen mocht er ook nog in en kwam er in voor Ilse. En
als laatste scoorde Justin nog de 14-3 en de 15-3 en was de wedstrijd afgelopen. Marleen heel erg bedankt
voor het invallen.
Stan

VALTO C4 - Reflex C2
Eindstand: 6-7 verloren. De spelers waren : Marleen , Norah , Jordan , Jason , Tim , Fabian , Joah en Bart
Invaller : Sanne.
Toen het einde van de wedstrijd naderde werd het steeds spannender . Maar uiteindelijk hebben ze met 1
punt verschil verloren.

ONDO D4 - Valto D3 26 November 2016
We hebben allemaal zin in vandaag. Straks naar ONDO rijden en vanavond zijn wij Team van de week.
Anouk opent de wedstrijd met een punt. Het blijft stil voor een tijdje met scoren, maar komen door Bas op
voorsprong 0-2. En hij scoort nog een keer. We beginnen aan de Tweede helft, we moesten nog zeker 15
minuten spelen, maar een meisje van ONDO blesseerde zich en kon niet meer verder spelen. Met de winst
op zak wordt de wedstrijd hierdoor afgefloten. We gaan ons klaar maken voor Team van de week. Leuk we
gaan ze heel goed aanmoedigen.
Groetjes Miloe

Dijkvogels D2 – VALTO D4
Wij speelde een wedstrijd tegen Dijkvogels D2, daar zaten we toch wel een beetje mee.
Dijkvogels staat bovenaan, dus moesten we er vol tegen aan.
Dat deden we zeker heel goed met z’n allen, we speelde fantastisch met vele aanvallen.
Danique scoorde vier maal een punt, en ook Tristan maakte een heel mooi doelpunt.
We speelde een hartstikke spannende strijd, was lang onduidelijk wie er zou winnen deze wedstrijd
Helaas scoorde Dijkvogels 2 punten meer, en ging er vandoor met de eer.
Levi bedankt dat je Igors plaats hebt opgevuld, en Sjors, heel erg fijn dat jij de leiders rol hebt vervuld.
Deze week geen training maar een sinterklaasfeestje wacht, Sjors heeft iets leuks voor ons bedacht.
Groetjes van Lucas
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VALTO E2 - Avanti E1
De afgelopen 2 weken hoefde we niet te spelen dus we hadden er weer flink zin in allemaal.
Iedereen was lekker op tijd en we begonnen met ingooien. Daarna een praatje van Maaike en Vera toen
zochten we onze tegenspelers uit en de wedstrijd kon beginnen.
We begonnen lekker aan de bal en we speelde goed over met mekaar.
Alleen toen we één keer de bal verloren speelde Avanti gelijk naar voren en ze scoorde.
Nog geen minuut later ging het hetzelfde ze kregen weer een keer de bal en gelijk schoten ze hem erin.
Daarna nog een keer. Ondertussen al 0-3 achter maar wij blijven proberen en we zullen sterk blijven spelen.
Toen kreeg Jill de bal en ze stond eigenlijk te ver weg, maar toch probeerde ze en ja hoor de eerste van ons
ging erin. Yes 1-3.
Toen ging Avanti weer aan de bal en ze bleven maar scoren. Het is een erg sterk team dat heel veel goeie
ballen gooit. Maar wij van de E2 zijn sterke tegenstanders en wij blijven strijden. Ondanks onze sterke
tegenstand komt Avanti voor met 1-20. Toen kon gelukkig Sanne ook nog een mooi punt scoren. Dat gaf ons
nog even een boost. We gooide strakke ballen naar mekaar en probeerde zo goed mogelijk vrij te lopen.
maar helaas gingen er bij hun nog een paar in. We hebben verloren met 2-24.
Wat hebben we ons best gedaan. We hebben gestreden met z’n alle tot het eindsignaal.
Ook Maaike en Vera en de toeschouwers hebben ons tot de laatste minuut aangemoedigd.
Wat fijn dat jullie achter ons stonden.
En de scheids ook super bedankt voor het goede en sportieve fluiten dat je deed.
Groetjes Sven van Dijk

VALTO E3 - Fortuna E5
Rond 10.15 uur begon de wedstrijd
VALTO E3 tegen Fortuna E5. Al snel kwamen we op voorsprong door doelpunten van Dieuwertje, 2 maal
Jara en Tess. Daarna ging het een lange tijd gelijk op. We hadden het moeilijk tegen onder andere 2 snelle
jongetjes. Uiteindelijk was de eindstand 9-10 verloren. Volgende keer beter.
Groetjes van Noortje

VALTO E4
Vandaag speelde de E4 thuis tegen Die Hage. Het team was compleet en de jongens en meiden hadden er
zin in. De eerste paar minuten was het weer even wennen er werden ballen verloren en soms bereikte we de
korf.
Toch opende Die Haghe de scorn met 0-1. Al snel maakte Lenne gelijk, met een mooi punt. Hierna werd er
door VALTO veel op de korf geschoten. Helaas lukte het niet om te scoren. Uiteindelijk maakt Lenne de 2-1.
Hierna volgde een verdedigingsfout van Die Haghe, er volgde een strafworp voor VALTO. Jammer deze
ging er net niet in. Na de eerste 10 minuten stond het 2-1.
De 2e 10 minuten kwam Die Haghe op stoom met 2 snelle meisjes in het veld stond het binnen no time gelijk
3-3. Gelukkig maakte Lenne 4-3, maar ook Die Haghe kwam in het spel en scoorde gelijk. Hierna volgde
Jette met een mooi punt. Met rust stond het 5-4 voor VALTO. Wat een spannende wedstrijd. Na rust werden
er veel ballen onderschept door die Haghe en kregen ze ruimte om te scoren 5-5. Met aanmoedigingen
vanuit de tribune scoorde Lucas (2) en Kevin (1) we gaan met een tussenstand van 8-5 de laatste 10
minuten in.
Het wordt spannend VALTO zakt terug en die Haghe weet 8-7 te scoren. Kop op VALTO!! De
aanmoedigingen helpen want Jette (2) en Lucas (1) maken nog 3 mooie punten! Eindstand 11-8. Knap
gedaan hoor!
Groetjes Jette en Annemieke

VALTO E6- Avanti E6
Zaterdag 3 december spelen we thuis in de Vreeloo sporthal. Het team is helemaal compleet wat betekent
dat er 6 kinderen meedoen. En er dus regelmatig gewisseld moet worden. De kinderen van de E6 doen,
zoals altijd, weer ontzettend hun best, er wordt goed overgespeeld en alle kinderen komen aan bod. Het
eerste deel van de wedstrijd mogen Justin en Roos nog even rusten.
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Het blijft 0-0 ook het tweede deel van de wedstrijd blijft het 0-0 de teams zijn heel gelijkwaardig en Ben en
Ryan mogen dit deel van de wedstrijd aan de kant kijken hoe het gaat. Pas in het derde deel van de
wedstrijd wordt er gescoord en wel door VALTO maar Avanti laat het er niet bij zitten en maakt het 1-1. Dan
scoort VALTO weer en staan we weer op voorsprong met 2-1, Avanti scoort dan weer een gelijk maker. In
het laatste deel van de wedstrijd worden de meeste doelpunten gemaakt en het wordt uiteindelijk 3-5.
Jammer maar helaas.
Na de wedstrijd vertrekken de kinderen met coach Naomi naar het huis van Milan. Eerst eten ze een lekker
broodje knakworst, dan is er voor iedereen een cadeautje met een sinterklaas gedichtje . Als alle cadeautjes
zijn uitgepakt en alle gedichtjes zijn voorgelezen doen ze nog een leuk spel met elkaar en dan is het feestje
weer klaar en gaan de kinderen weer naar huis, het was erg gezellig!!
Groetjes van Marianne en Ben

VALTO F1 - DES F1
VALTO ging vol enthousiasme de thuiswedstrijd in en dat zag je ook meteen in punten uitgedrukt, want voor
we het wisten stonden we 2-0 voor, door 2 mooie doelpunten van Isis.
Ondanks dat er goed werd overgespeeld en ballen werden onderschept wist DES een punt te scoren 2-1.
VALTO liet zich niet uit het veld slaan en wist de korf te vinden. Sara maakte een zuiver doelpunt 3-1 en
Toon volgde al snel met een ver afstandschot 4-1.
Nu moest VALTO niet tegen 4 maar tegen 5 tegenstanders spelen, want de superspeler kwam erin.
Dit maakte het wat lastiger voor VALTO en DES wist te scoren 4-2.
Na dit moment ging VALTO als een sneltreinvaart richting de 10, na mooie schoten van Sara 2x, Toon 2x en
Frenk 2x kwam VALTO op 10-2.
Door goed verdedigend werk van Elise, die ook de vrije medespelers goed wist te vinden, kon Isis scoren en
werd het 11-2.
DES bleef hun best doen en pikte nog een doelpuntje mee 11-3.
Frenk had meteen antwoord en zorgde voor 12-3. Vervolgens werd er om en om gescoord waardoor DES
op 4 doelpunten kwam en VALTO de scoren doortrok met een goed doelpunt van Toon naar 13-4.
DES maakte 13-5. Isis vond dat ze toch iets te dichtbij kwamen en scoorde vervolgens 3x 16-6.
DES wist de korf nog 1x te vinden en maakte 16-7
VALTO bleef goed naar elkaar kijken om de vrije medespeler te zoeken hierdoor scoorde Sara een mooi
doelpunt 17-7 en Isis maakte het af 18-7, eindstand.
Goed gedaan F1 op naar volgende week tegen de koploper!
Groetjes Isis (en Claudia)

VALTO F2 - Reflex F2
Reflex startte de wedstrijd direct sterk met drie doelpunten achter elkaar. In de eerste 10 minuten hadden we
dus al een superspeler nodig.
Dit hadden we nog niet vaak meegemaakt.
In de tweede 10 minuten ging het snel en werd er aan de kant van VALTO vlot achter elkaar gescoord.
We gingen de rust in met 5-5.
Iris had nog een paar goede aanwijzingen en we hadden er weer alle vertrouwen in.
De tweede helft speelde VALTO erg sterk en wist het verlies van het begin om te zetten in een winst.
Er werd gewonnen met 11-7. Het was een spannende wedstrijd en er werd erg goed gespeeld!
Groeten, Anouk Koole en moeder

30 december 2016:
VALTO A GOGO!
Geef je nu op, doen hoor!!!!
De Bijblijver, 5 december 2016
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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.

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

30 december 2016: VALTO A GOGO!
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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

VALTO
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