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Een huis vol
Afgelopen zaterdag vierde onze dochter haar verjaardag. Helaas miste ik daardoor enkele
korfbalwedstrijden, maar gelukkig kon ik met een schuin oog de live stream meekijken en kreeg zo toch nog
wat mee van de laatste partij, die van ons vlaggenschip. Hoewel het een mooie overwinning was, was het bij
ons bijzonder gezellig en dat kwam door een huis vol familie, vrienden en buren. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd heeft zich weer eens bewezen.
Ik zie bij wedstrijden geregeld veel mensen langs de kant. Ook wel eens bijzonder weinig, maar laat ik me
richten op die volle tribunes. Het is goed om te zien dat er veel ouders (en broertjes, zusjes, opa’s, oma’s,
andere familie en vrienden) komen kijken naar de wedstrijden van hun kinderen en natuurlijk ook wel eens
andersom. Als je maar lang genoeg blijft korfballen, komen je kinderen vanzelf bij jou kijken. Wat ik nog weet
van mijn tijd als speler is dat hoe meer publiek er is, hoe beter dat voelt. Je voelt je gesteund, trots dat ze
naar jou komen kijken. Wat fijn is het dus, dat ik op die momenten veel publiek zie.
Morgen staat er een hele mooie ontmoeting op het programma en ik hoop dat het een nog mooier feestje
wordt. Net als vorig jaar is de tegenstander favoriet, maar onderschat onze D1 en ons eerste niet! De achtste
finales voor de Zuid-Holland Korfbal Cup staan op het programma en zijn wedstrijden op zich. Als u om
19.00 uur aanwezig bent, mist u niets. Zou het niet super zijn als we met een vol huis onze toppers
ondersteunen? Dan wordt het een bijzonder gezellig avondje topkorfbal! De trouwe volgers die niet kunnen
komen, bedienen we met de live stream.
Over trouwe volgers gesproken, een laatste woord van dank aan To. To heeft 45 keer de moeite genomen
om onze club te belichten vanuit een ander perspectief. Geheel anoniem, veelal positief kritisch en
eigenzinnig. Ik heb het idee dat To evenzoveel jaren bij de vereniging komt en ik neem aan dat er kanalen
genoeg zijn om VALTO te blijven volgen.
Tot morgen!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Dinsdag 20 december 2016
20:30
19:15
18:00

VALTO 1
VALTO D1
VALTO E3

-

KCC/SO natural 1
KCC/SO natural D1
ODO E1

Frank van Alphen
Twan Boers

Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal

Hal 1
Hal 1
Hal 1

19:30
18:45
17:30

Zaterdag 7 januari 2017
18:15
16:50
18:35
20:20
21:30
17:45
16:50
19:00
18:00
14:15
12:00
12:00
11:15
10:00
11:00
09:00
10:00
10:45
12:00

IJsselvogels 1
IJsselvogels 2
KVS/Maritiem 5
VALTO 4
VALTO 5
Paal Centraal 4
VEO 6
VALTO A1
VALTO B1
Avanti (P) B4
Weidevogels C1
KVS/Maritiem C3
Refleks C2
Achilles (Hg) D1
Excelsior (D) D1
KVS/Maritiem E2
KVS/Maritiem E3
Avanti (P) E4
DES (D) E2

-

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Crescendo 3
Pernix 5
VALTO 6
VALTO 7
KVS/Marit A1
Vriendenschar B1
VALTO B3
VALTO C1
VALTO C3
VALTO C4
VALTO D2
VALTO D4
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5

Mw. Akker-Helvoirt
Rob Wielinga
Ingrid van Haren
Geerten Breedveld

Olaf Hoogerdijk

Opstellingen zaterdag 7 januari 2017
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3
Vertrek: 17:15
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, Steven
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie
VALTO 4
Vertrek: 19:00
Heren: Roland, Ruben, Niels, Laurens M, Rob, Marnix, Kees
Dames: Miriam, Denise, Laura M, Lisa V, Ellen R
VALTO 5
Aanwezig: 20:45
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen
Dames: Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
VALTO 6
Vertrek 16:30
Heren: Nick, Daniel, Laurens, Vincent, w.a.
Dames: Ryanne, Inge, Mandy, Lysanne V, w.a.
VALTO 7
Vertrek 15:30
Heren: Bo?, Jelle, Rinze, Frank P, Ruud, Wouter
Dames: Marije, Petra, Ria, Linda, Gerda
VALTO 8 Is vrij
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Zuidplas
Zuidplas
De Blinkerd
De Hoekstee
De Hoekstee
TU-Delft
Essesteyn Voorburg
De Hoekstee
De Hoekstee
Emerald Delfgauw
SRC Rottemeren
De Blinkerd
De Schilp
Ockenburgh Den Haag
De Buitenhof Delft
De Blinkerd
De Blinkerd
De Viergang, Pijnacker
De Hoornbloem

IJsselvogels
IJsselvogels
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 2
Veld 1
Veld 1
viertal-veld
viertal-veld
Veld 1
Viertalveld 1

Uitslagen 17 december 2016
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Sporting Trigon 3
ALO 3
VALTO 6
Dijkvogels 4
TOP/Quoratio A2
VALTO A2
DeetosSnel B2
VALTO B2
VALTO C1
Dubbel Zes C1

-

Vitesse (Ba) 1
Vitesse (Ba) 2
Excelsior (D) 3
VALTO 4
VALTO 5
DES (D) 7
VALTO 8
VALTO A1
De Meervogels A3
VALTO B1
ONDO (G) B2
Fortuna C2
VALTO C2

25 - 20
16 - 20
7 - 18
15 - 15
8 - 21
13 - 11
10 - 8
10 - 13
19 - 9
11 - 15
9 - 11
15 - 9
1 - 12

VALTO C3
VALTO C4
VALTO D1
VALTO D2
Fortuna D5
VALTO D4
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
Fiks F1
VALTO F2

-

ONDO (G) C3
DES (D) C3
KVS/Maritiem D1
VEO D2
VALTO D3
Excelsior (D) D1
ODO E2
Fortuna E2
KVS/Maritiem E4
ODO E4
Futura E2
VALTO F1
ONDO (G) F3

9-4
1-3
4-6
3-6
6-7
9-6
9-7
6 - 11
10 - 2
5-4
6-4
5-6
9-6

Geef je nu op voor VALTO A GOGO op
30 december!
Nabeschouwingen
VALTO 1 na het verlies van vorige week tegen Vriendenschaar kwam dit weekend Vitesse (BA) op bezoek
in de Vreeloo hal. Na in de eerste helft al een gat te hebben geslagen leek het gespeeld, maar Vitesse kwam
terug en we gingen rusten met 12-11. Na rust werd dit gat wel goed vergroot waardoor VALTO naar 18-12
uitliep en uiteindelijk met 25-20 won!
VALTO 2 na het 10-13 verlies van vorige week was het zaak voor VALTO 2 om weer eens te winnen. In een
pot waarin goed korfbal werd gespeeld bleek Vitesse toch de boventoon te voeren en won zo met 16-20.
VALTO 3 verloor vorige week, met goed korfbal, van DES met 17-20. Dit weekend kwam een andere buur
langs, Excelsior Delft vormde de tegenstander. Helaas bleek het 3e ook niet tegen Excelsior opgewassen en
verloor het met 7-17.
VALTO 4 vorige week werden de punten al gedeeld en de wedstrijd tegen Sporting Trigon beloofde ook
spannend te worden. In een gelijkopgaande wedstrijd in Leiden konden beide ploegen niet de genadeslag
uitdelen, de punten werden met 15-15 gedeeld.
VALTO 5 kreeg vorige week nog een flink verlies te verwerken bij de Meervogels maar was er als de kippen
bij in Den Haag. Daar vormde ALO 3 de tegenstander en dat bleek geen partij voor het 3e, er werd met 8-21
gewonnen!
VALTO 6 na het verliezen van een punt bij KVS was nu het moment om DES in eigen hal te ontvangen. In
een wedstrijd met een onbekend hoog tempo dat door VALTO 6 gedraaid werd, waar ze zelf ook van
schrokken, kon met 13-11 gewonnen worden.
VALTO 7 was vrij
VALTO 8 na het verlies bij Weidevogels vorige week mocht er nu afgereisd worden naar Dijkvogels. De
afspraak was gemaakt: er moest gewonnen worden. Helaas lukte het niet zo, waardoor er met 10-8 verloren
werd.
VALTO A1 speelde de laatste wedstrijd van 2016 uit tegen TOP A2. Op voorhand een wedstrijd die twee
punten op zou moeten leveren, maar dat zijn soms de lastigste wedstrijden. En dat bleek ook wel afgelopen
zaterdag, want VALTO wist gedurende de wedstrijd niet echt afstand te nemen, en had met name moeite
met het afronden. Met nog 10 minuten op de klok wist TOP zelfs een 10-9 voorsprong te nemen. De slotfase
was echter voor VALTO, waardoor er uiteindelijk met 10-13 werd gewonnen. Hierdoor behoudt VALTO
e
samen met HKV de 2 plaats, achter Tempo, die al haar wedstrijden wist te winnen. Zaterdag 7 januari
speelt VALTO ‘thuis’ tegen KVS A1, en op die dag spelen HKV en Tempo ook tegen elkaar, bij winst van
HKV (en van VALTO) zouden de drie ploegen dus met elkaar op een gedeelde eerste plek kunnen komen.
VALTO A2 mocht eindelijk ook weer eens spelen, en wel thuis tegen Meervogels A3. De A2 wist haar eerste
twee wedstrijden te winnen, maar mocht daarna twee weken niet in actie komen. Dit was wel terug te zien in
de wedstrijd, want de eerste helft liet de A2 niet zien wat ze kunnen.
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG
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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

Hierdoor kon Meervogels tot 8-8 bij blijven. Hierna kwam de machine op gang en werd er weer vanuit alle
hoeken raak geschoten. Hierdoor liep de A2 met gemak uit naar een overtuigende overwinning: 19-9.
VALTO A2 is de enige in de poule die al haar wedstrijden wist te winnen en staan daarmee dus bovenaan.
Zaterdag 14 januari staat pas weer de volgende wedstrijd op het programma: thuis tegen Fortuna A3.
VALTO B1 speelde uit tegen Deetos B2. Gezien de stand moest het mogelijk zijn om deze wedstrijd te
e
winnen, maar aangezien Vera zich op de training ook had geblesseerd en nu naast Lisette de 2 dame was
die gemist moest worden, was het toch spannend of het in een andere teamsamenstelling ook zou lukken.
Hier leek VALTO geen last van te hebben en kwam goed uit de startblokken. Maar Deetos haakte weer aan
en eigenlijk was dat het beeld van de hele wedstrijd. VALTO nam een voorsprong van een paar doelpunten
en Deetos wist die achterstand dan vervolgens weer in te halen. De laatste eindsprint was echter voor
VALTO waardoor er met 11-15 werd gewonnen. Zaterdag 7 januari speelt de B1 ‘thuis’ tegen
Vriendenschaar B1, de nummer 2 uit de poule.
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2. Buiten werd er ook al twee keer tegen dit team gespeeld: één
keer werd het gelijk (10-10) en één keer werd het 11-9 voor ONDO. Ook dit keer ging de wedstrijd weer
gelijk op. Het verschil was wel dat VALTO meerdere kansen nodig had voor een doelpunt en ONDO een
stuk zuiverder was in het afmaken van de kansen. Dit was uiteindelijk ook het verschil, waardoor ONDO er
dit keer ook weer met de winst vandoor ging, wederom met een 9-11 eindstand. Zaterdag 14 januari speelt
de B2 uit tegen ODO B1. Thuis eindigde deze wedstrijd in een 7-7 gelijke stand.
VALTO B3 was vrij, zij spelen zaterdag 7 januari uit tegen Avanti B4.
VALTO C1 Na de winst van vorige week op ALO was de C1 gebrand op nog een overwinning. Fortuna A2
moest te doen zijn gezien de cijfers. En VALTO maakte deze verwachting ook waar! Met rust was al duidelijk
dat VALTO deze partij binnen kon halen en in de tweede helft werd dit ook netjes uitgespeeld. Er werd met
15-9 gewonnen. 7 januari staat Weidevogels uit in de agenda, een wedstrijd die gezien de stand ook twee
punten op moet leveren.
VALTO C2 stoomt lekker door in de poule en mogen zich winterkampioen noemen! Ongeslagen het oude
jaar afsluiten is een lekker gevoel. Dubbel Zes, de nummer 3 uit de poule, had totaal geen antwoord op
VALTO. Met een 1-12 overwinning kon VALTO weer terug naar De Lier. 7 januari zijn jullie nog een extra
zaterdag vrij.
VALTO C3 mag zich ook Winterkampioen noemen door nog geen wedstrijd te verliezen deze competitie.
Afgelopen zaterdag was ONDO C3 de te kloppen partij. Na een vliegende start waarbij VALTO met 4-0 voor
kwam, lukte dit vrij eenvoudig met een 9-4 overwinning. Zaterdag 7 januari spelen jullie de return tegen KVS
C3 waar thuis met 15-3 van gewonnen werd. Dit lijkt wel een off-day geweest te zijn van KVS, dus ook hier
moet scherp aan de wedstrijd begonnen worden.
VALTO C4 speelde zaterdag thuis tegen een van de sterkere ploegen uit de poule: DES C3. DES kwam al
vrij snel op een 0-1 voorsprong waarna de score stil viel. Toen ver in de tweede helft de 0-2 viel konden
eindelijk de vakken wisselen en werd het al snel 1-3 wat ook de einduitslag was. 7 januari spelen jullie uit bij
Refleks waar thuis nipt van verloren werd. Begin het jaar goed door nu de winst te pakken!
VALTO D1 na de winst van vorige week op Weidevogels kon VALTO deze week geen vuist maken tegen
KVS D1. Er werd met 4-6 verloren. De eerste competitiezaterdag, 7 januari, zijn jullie vrij. Maar komende
dinsdag spelen jullie eerst nog tegen KCC D1 voor de winterstop begint. Dat wordt een pittige tegenstander
maar misschien kunnen jullie, net als VALTO 1 vorig jaar, stunten tegen deze vereniging!
VALTO D2 kreeg deze zaterdag veel mooie kansen tegen VEO D2. Maar zo lang ze niet door de korf vallen,
tellen ze niet als doelpunt. VEO wist de korf wel vaker te vinden waardoor zij wisten te winnen met 3-6.
Zaterdag 7 januari spelen jullie tegen Achilles D1 om te tweede plek in de poule.
VALTO D3 ging op bezoek bij Fortuna D5. VALTO creëerde veel kansen en kwam de bal amper in het
aanvalsvak van VALTO. De keren dat hij er wel kwam, scoorde Fortuna wel gelijk. In een spannende tweede
helft wist VALTO winst uit het vuur te slepen door 6-7 te winnen. Zaterdag 7 januari zijn jullie vrij.
VALTO D4 kreeg Excelsior D1 op bezoek. Er werd slap gestart waardoor jullie tegen een 0-3 achterstand
aankeken. Gelukkig herpakte jullie waarna er met 3-3 gerust werd. De tweede helft speelden jullie stukken
beter waardoor er met 9-6 gewonnen werd. 7 januari spelen jullie weer tegen Excelsior, maar dan uit.
VALTO E1 speelde de laatste wedstrijd van 2016 afgelopen zaterdag tegen ODO E2. Er werd goed
gespeeld, het was een spannende wedstrijd. Gelukkig wist VALTO uiteindelijk toch twee doelpuntjes meer te
scoren dan onze buren uit Maasland en won VALTO met 9-7. Na zes wedstrijden gespeeld te hebben staat
VALTO E1 boven aan in hun poule! De eerst volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 14 januari tegen
HKV E1.
VALTO E2 speelde tegen Fortuna E2. VALTO speelde een erg goede wedstrijd. Jullie wisten lang bij te
blijven, maar uiteindelijk wist Fortuna toch net een paar doelpuntjes meer te scoren. De eindstand was 6-11.
Wanneer en tegen wie VALTO E2 hun volgende wedstrijd speelt is nog niet bekend, omdat VALTO E2 over
wordt geplaats naar een andere poule. Alvast heel veel succes!
VALTO E3 kreeg op het laatste moment te horen dat ODO geen team om de been kon krijgen omdat er veel
spelers griep hadden. Daarom heeft VALTO de wedstrijd verplaats naar aanstaande dinsdag om 18 uur in
de Vreeloo. Zet ‘m op!
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VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen KVS. Er werd erg goed gespeeld, jullie liepen goed vrij en er
zat lekker veel snelheid in het spel. Doordat jullie de goede kansen benutten wisten jullie ruimschoots te
winnen met 10-2. Super goed gedaan! Jullie volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 7 januari tegen
Avanti E4.
VALTO E5 moest aantreden tegen ODO E4 afgelopen zaterdag. Er werd goed gespeeld, goede schoten
gepakt en ook de aanvallen werden netjes opgezet. ODO was erg goed in verdedigen, waardoor er niet heel
erg veel doelpunten zijn gescoord, maar VALTO wist toch te winnen met 5-4. Super! De volgende wedstrijd
staat voor jullie op het programma op zaterdag 7 januari tegen DES E2.
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura E2 en heeft de eerste punten van dit zaalseizoen
behaald! Super goed!! Er werd erg goed gespeeld en uiteindelijk wisten jullie Futura te verslaan met 6-4!
Jullie volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 14 januari tegen Excelsior E2.
De F-teams van VALTO doen het heel erg goed dit zaalseizoen en staan daarom ook beide op de eerste
plaats in hun poule! Een knappe prestatie!! Daarnaast wordt de F2 na de kerstvakantie versterkt door een
nieuwe speelster Liv en gaat Deon de uit de F2 de F1 versterken. Hopelijk weten jullie het dan net zo goed
te doen als afgelopen wedstrijden! Zet ‘m op met z’n allen!
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fiks F1. Jullie gingen op weg met maar vier spelers, waarvan
1 speelster ook nog eens niet helemaal fit was. Maar toch wisten jullie als een team voor de winst te vechten
en wonnen jullie uiteindelijk met 5-6. Super goed gedaan! Jullie volgende wedstrijd staat gepland op
zaterdag 14 januari tegen Die Haghe F2.
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO F3. Ook jullie hebben erg goed gespeeld en er werden
veel mooie doelpunten gemaakt! De eindstand was 9-6 voor VALTO. Erg goed gedaan! Jullie volgende
wedstrijd staat ook gepland op zaterdag 14 januari tegen ODO F2.

13 januari 2017: Activiteit voor B en C teams!
Geef je nu op, doen hoor!!!!
Achtste finales Zuid-Holland Korfbal Cup: CKV VALTO vs. KCC/So natural
Na een aantal mooie wedstrijden, staan zowel onze D1 als VALTO 1 aanstaande dinsdag in de achtste
finales van de Zuid-Holland korfbalcup. Na DES en Ten Donck uitgeschakeld te hebben, treden beide teams
nu aan tegen KCC. Vorig jaar heeft VALTO in de halve finale tegen KCC gestunt en hen uitgeschakeld met
een 24-23 overwinning. KCC zal dus zeker op zoek zijn naar revanche. KCC komt in de zaal uit in de
hoofdklasse, waar het momenteel op de tweede plek staat. De achtste finale zal dus niet zomaar gewonnen
worden.
Maar, onze selectie bestaat uit cupfighters. Na vorig jaar een geweldige tweede plek behaald te hebben en
dit jaar de Haagse korfbaldagen gewonnen te hebben, gaan wij ook komende dinsdag voor de overwinning.
Om 19:15 zal VALTO D1 het spits afbijten en aansluitend, om 20:30 zal VALTO 1 het opnemen tegen de
verliezend finalist van 2014. Hopelijk kan VALTO aanstaande dinsdag opnieuw stunten, dus komt allen
kijken en help ons vlaggenschip naar de overwinning!

Nieuws van de Technische Commissie
Gelukkig kon ons vlaggenschip deze zaterdag de punten in De Lier houden
tegen Vitesse. Goed gedaan dames en heren. Helaas lukte dit niet voor
VALTO 2,3 en 4. Pas bij VALTO 5 vinden weer de winstpunten. Daarnaast ook VALTO A1 en B1 winst in de
wedstrijdsport.
Dan is het dinsdag 20 december al weer tijd voor de volgende ronde van de ZH-Cup. VALTO 1 en VALTO
D1 spelen beiden tegen KCC. Kom naar Vreeloo om 19:15 voor D1 en om20:30 voor ons eerste team!
De Bijblijver, 19 december 2016
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Clinic voor de jeugd
Donderdagavond 22 december is er een Clinic voor jeugdspelers die 2 weken vakantie te lang vinden ;-)…
Elders in deze bijblijver meer nieuws.

Toptrainers
Hieronder het schema. We hebben gelukkig Frillem bereid gevonden mee te draaien in de trainersgroep.
Super! We zijn dus compleet!
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

Dinsdags 20:30 – 21: 30

Dinsdags 20:15 - 21:30

13 dec

Michael Dissel

Johan vd Meer

20 dec

VRIJ

VRIJ

27 dec

VRIJ

VRIJ

3 januari

Trainer uit V4

Frank Poot

10 januari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

17 januari

Michael Dissel

Johan vd Meer

24 januari

Trainer uit V4

Frank Poot

31 janauri

Martin vd Wel

Bart Versteegen

7 februari

Michael Dissel

Johan vd Meer

14 februari

Trainer uit V4

Frank Poot

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Michael Dissel

Johan vd Meer

7 maart

Herhaling berichten:
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!

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

14/01/17

VALTO A1- Reflex A1

21/01/17 VALTO 1 – Des (D) 1
04/02/17 VALTO 1 – Excelsior (D) 1
11/02/17 VALTO A1- Meervogels A1
11/03/17 VALTO 1 – IJsselvogels 1
Noteer dit vast in je agenda.

TEAM vd
week
E2 en E4
E6 en E5
D1
Kangaroes
C?

e

Speler 1 /A1
Romee (e2) en
Lisa(e6)
Naomi
Kevin
Lisanne
Judith

Filmen van
VALTO 1 en 2

Omroepers
Max/Sheila

B1 (Vera L)
B2 (Wouter)
B1 (Sheila)

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

Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels

13 januari 2017: Activiteit voor B en C teams!
Geef je nu op, doen hoor!!!!
To stopt en stapt op
Het zit er op voor To. To stopt er mee. Dat heeft niets te maken met de vereniging VALTO behalve dat To
Val twee gedeeltes van die naam gemeen heeft. To heeft met beide handen de mogelijkheid aangegrepen
om het voortaan iets rustiger aan te gaan doen. Dat zal niet betekenen dat er nu een aantal geraniums voor
het raamkozijn zullen komen te staan. In tegendeel. Het kozijn zal leeg moeten blijven om To de kans te
geven goed naar het water te kunnen kijken. To heeft een kamer veroverd met uitzicht op het water. En dat
allemaal op zeer korte termijn. Dus moet To alle energie elders gaan opmaken en dat betekent zeker keuzes
maken. Daarom gaat bij To de dop op de pen voor de Bijblijver. Vijfenveertig keer heeft To geprobeerd enige
saus te gooien over het wel en wee van de vereniging. To zal het zeker missen. Maar juist rondom de
jaarwisseling zijn er meerdere momenten van nadenken en bedenken wat je het komende jaar al of niet zult
gaan doen. Daar is To nu al mee begonnen.
Natuurlijk zal To proberen om via allerlei kanalen op de hoogte te blijven van de verenigingsactiviteiten.
Anders gezegd: To Val houdt jullie allemaal liefdevol in de gaten.

Een goed en sportief 2017 toegewenst
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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!!
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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

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!!!

Nieuwjaarsreceptie 2017
Dit keer wederom op 1 januari om 19.00 uur. Je kunt de beste wensen overbrengen aan je clubgenoten en
ook dit keer weer een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, hoe zat dat ook al weer en
o ja, dat hebben we ook nog gedaan! Het is tijd voor:

HET GROTE CKV VALTO BIJBLIJVER JAAROVERZICHT
Inclusief de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz
Wie gaat er na Petra Dijkstra (2015) en Michiel Cornelisse (2016) de fel begeerde prijs pakken? Denk jij alles
van VALTO in 2016 te weten? Kijk voor de zekerheid de Bijblijvers van het afgelopen jaar nog maar eens
terug en lees je in :-)
Ik reken op je komst!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Westrijdverslagen
VALTO pakt de draad weer op tegen Vitesse

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Tot het zesde speelweekend van de competitie had het vlaggenschip van VALTO nog geen wedstrijd
winnend weten af te sluiten. VALTO 2 wist al wel tegen DES en Sparta de winst te pakken, maar ook zij
hadden de laatste twee wedstrijden verloren. De tegenstanders van vandaag, Vitesse 1 en 2 uit
Barendrecht, hebben het dit jaar echter ook niet makkelijk in de competitie en wilden maar wat graag met
vier punten huiswaarts rijden. Aan het eind van de wedstrijden werden toch de punten gedeeld tussen
Barendrecht en De Lier.
VALTO 2 was al een minuut of twintig onderweg toen ik binnen kwam, doordat ik wat spionage werk had
verricht bij ODO 5, de koploper in de poule van VALTO 6. Het scorebord gaf een 7-9 tussenstand met nog
zeven minuten tot de rust. Ron zorgde er voor dat VALTO vlak voor rust weer de aansluiting kreeg, maar
helaas wisten de gasten nog voor de rust het gaatje weer te vergroten naar 8-11.
Voor VALTO was het dus zaak om na de thee het gaatje niet te groot te laten worden, dus werd er bij
aanvang van het tweede deel strak verdedigd. Dit resulteerde er in dat we met de doelpunten van Lotte en
Ron bij 10-11 weer de aansluiting kregen. Het andere vak kon hier helaas geen gevolg aan geven, terwijl het
verdedigingsvak het erg lastig had. Vitesse wist de schade weer te herstellen door een strafworp te
verzilveren en even later ook weer van afstand raak te schieten. Langzaam maar zeker raakte VALTO
helaas wel de grip op de wedstrijd steeds meer kwijt en wisten de gasten de marge op twee punten verschil
e
te houden. Nadat Ron de 12-14 in de 13 minuut binnen schoot leek er nog geen vuiltje aan de lucht. De
gasten gooiden toen echter een deksel op de korf, waardoor VALTO ruim 13 minuten niet tot scoren kwam.
De gasten scoorden intussen vrolijk door en wisten hun marge te vergroten naar 12-20, voordat Maaike voor
VALTO de korf weer wist te vinden.
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Met nog een kleine vijf minuten op de klok begonnen de ballen voor VALTO weer te vallen, maar Vitesse
speelde de wedstrijd rustig uit. Lisanne, Thijs en Pieter wisten de eindstand nog wat draaglijker te maken
voor VALTO, maar punten levert dat niet op. VALTO 2 gaat door deze nederlaag van 16-20 als gedeeld
nummer 6 de kerstvakantie in met maar twee punten meer dan de rode lantaarndrager DES. Zij hebben nog
wel een wedstrijd minder gespeeld, doordat hun wedstrijd van vandaag op een later te bepalen datum
gespeeld gaat worden.
Voor het vlaggenschip van VALTO was het vandaag een echte vier punten wedstrijd tegen de rode
lantaarndrager uit Barendrecht. Vitesse bevindt zich het hele zaalseizoen al in de hoek waar de klappen
vallen. Deze jonge ploeg met toch wel de nodige talenten aan boord komt maar niet in een lekker ritme deze
winter en was er dus op gebrand om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Het was intussen ook tot
Barendrecht door gedrongen dat VALTO even niet lekker in hun vel zit, dus roken zij een kans op succes.
Na het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter van Bezooijen schoten zij dan ook uit de startblokken. Met
strak verdedigen wisten zij de eerste aanvallen van VALTO te weerstaan, maar ook de Lierse verdediging
hield het drie minuten dicht. De score werd geopend door de gasten, maar Frank was in de volgende aanval
ook trefzeker. Het initiatief lag echter bij de gasten en zij wisten na enkele minuten een eerste gaatje te slaan
bij 1-3. Naomi zorgde weer voor de aansluiting, maar toen werd in de verdediging aan de noodrem
getrokken en mocht Vitesse de schade herstellen vanaf de strafworpstip. VALTO kreeg nu echter steeds
meer grip op de Barendrechtse aanvallen, waardoor we even later door doelpunten van Bart en Iris weer
langszij kwamen bij 4-4. Vitesse wist nog niet van opgeven en zou nog één keer op voorsprong komen. Dit
was echter van korte duur, want Frank wist deze voorsprong in dezelfde minuut ook weer weg te werken.
Hierna trok VALTO het initiatief naar zich toe en nam door doelpunten van Bart en Iris gelijk een voorsprong
van twee punten. Vitesse deed direct wat terug via een afstandsschot van een dame, maar Frank wist dit
weer snel te herstellen. VALTO leek nu de wedstrijd al na twintig minuten te willen beslissen en nam door
twee treffers van Laurens een 10-6 voorsprong. De doelpunten productie viel echter stil bij VALTO en hier
maakten de gasten dankbaar gebruik van. Binnen vier minuten werd de achterstand gehalveerd en leek
VALTO weer even helemaal de weg kwijt te zijn. Meerdere aanvallen gingen verloren zonder dat er een
schot gelost was, waardoor de gasten een aantal minuten later weer langszij kwamen bij 10-10. Het werd
dus even billen knijpen voor het thuis publiek tot de rust. Onder luide aanmoedigingen van dit publiek ging
het vlaggenschip weer op jacht naar een nieuwe voorsprong voor de rust die nog minder dan vier minuten
weg was. Frank zorgde ervoor dat er weer gejuicht kon worden, maar toen de klok al stil stond viel daar weer
de gelijkmaker. In deze laatste minuut voor de rust trokken de spelers nog even alle registers open voor de
laatste aanval voor de thee. Dit zorgde ervoor dat er door de treffer van Laurens toch met een kleine
voorsprong van 12-11 gerust kon worden.
De tweede helft begon Vitesse met het binnen schieten van de gelijkmaker in de eerste aanvallen. Marrien
had zijn ploeg echter goed op scherp gezet onder het genot van de “thee”. Frank leek vandaag weer zijn
oude vorm terug te hebben en ook Sanne deed weer een duid in het zakje. Het verschil was weer terug op
twee en deze keer zou VALTO ook gelijk door drukken. Met vier treffers op rij van Laurens en Frank werd
het 18-12, maar moest er nog wel twintig minuten gespeeld worden. Spelers en supporters mochten dus niet
verslappen om deze overwinning niet meer uit handen te geven. Een wedstrijd uitspelen is niet altijd even
makkelijk, want als je te voorzichtig gaat spelen sluipen er ook vaak foutjes in het spel. Dit dreigde vandaag
ook ons vlaggenschip te overkomen, want Vitesse had de achterstand binnen vijf minuten gehalveerd door
een paar domme foutjes in de verdediging en verkeerde keuzes in de aanvallen. Het publiek ging zich weer
roeren en de ploeg leefde weer op. Er werd weer scherp verdedigd en de aanvallen werden weer zorgvuldig
opgezet. Het verschil werd door Bart, Frank en Judith weer hersteld bij 23-17 en mocht het eigenlijk niet
meer fout gaan met nog maar negen minuten op de klok. Vitesse ging nog in een alles of niets poging aan
een slotoffensief beginnen, maar VALTO hield de controle. Met overmacht werd de slotfase uitgespeeld,
door prima rebound werk van Bart en Kevin wist VALTO veel aanvallen te spelen en de aanvallen van
Vitesse met succes te verstoren. Topscoorder van vanavond werd Frank die ook de eindstand op het bord
schoot uit een vrije bal. Hierna floot scheidsrechter van Bezooijen voor het eind van de wedstrijd en was met
25-20 de eerste overwinning in deze zaalcompetitie een feit. Een meer dan verdiende overwinning voor het
vlaggenschip, wat daarmee ook weer een plaatsje stijgt in de competitie. Voor de kerstvakantie kan
beginnen moet er nog een wedstrijd in de Zuid Holland korfbal cup gespeeld worden. Deze staat gepland op
dinsdagavond waar we wederom KCC treffen, waar we vorig jaar tegen stuntte door hen uit te schakelen in
de halve finale. Deze hoofdklasser zal zijn huiswerk dit keer wel beter doen en zal VALTO alles uit de kast
moeten trekken om de stunt van vorig jaar kunnen herhalen. Vergeet ook allemaal niet om onze D1 te
komen aanmoedigen, want ook zij spelen weer voor de beker tegen dezelfde tegenstander met hetzelfde
e
klasse verschil nl. 1 klasse v.s. hoofdklasse.
Uw steun is dan ook meer dan welkom om 19:15 uur als VALTO D1 start met hun wedstrijd. Hierna zullen
beide hoofdmachten gaan strijden voor een plaats in de volgende ronde. Het worden hopelijk weer een paar
wedstrijden om van te smullen die je niet wilt missen.
Tot dinsdagavond dus allemaal, Arno van Leeuwen
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Sporting Trigon 3 – VALTO 4
Zaterdag op zondag nacht speelde VALTO 4 tegen voor de tweede keer achter elkaar in de Drie oktober hal
te Leiden. Vannacht was de tegenstander Sporting Trigon. Een tegenstander die nog niet verloren had deze
zaalcompetitie. Na een voorspoedige rit naar Leiden waren we mooi op tijd om in te schieten in de rust en
om vervolgens te overleggen over de opstelling.. en dan ging het toch gebeuren.. het basis-debuut voor
Marnix! De doelstelling was er boven op te klappen vanaf het begin! We wilden de tegenstander aan de
start laten zien dat we onze nachtrust niet voor niks wat uitstelden. Binnen no-time stonden we met 4-2
voor. Met Marnix als bliksemafleider naast Rob en de Ellens bij elkaar in het andere vak ging het lekker. Aan
het einde van de eerste helft stokte het iets en langzaam kwam Sporting Trigon langszij. Met de rust was de
stand zelfs 10-8 in het voordeel van de Leidse ploeg.
Vol goede moet begonnen we na de na de rust om de achterstand weg te werken. Na een gelijkopgaande
tweede helft lukte dit uiteindelijk en met nog 15 minuten te spelen stonden we weer gelijk. Vervolgens was
het een paar minuutjes stuivertje wisselen met wie er voor stond totdat met nog twee minuten te gaan we
ineens twee punten los waren. Helaas direct een stip tegen vervolgens zelfs de gelijkmaker.. 15-15. Jammer
maar gezien de hele wedstrijd wel terecht.
Nu de winterstop in en dan verder met 2017. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en tot in het nieuwe
jaar allemaal!
VALTO 4

ALO 3 – VALTO 5
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 5 uit tegen ALO 3. Buiten waren deze ploegen elkaar ook al
tegengekomen en toen werd het een ruime overwinning voor VALTO: 20-6. Ook gezien de huidige stand in
de zaal; ALO had nog geen punten weten te behalen, moest het mogelijk zijn om hier te revancheren voor
het verlies van vorige week tegen Meervogels. Zaak was wel dat er dan energie en strijd geleverd zou
moeten worden, en dat is nou net vaak het probleem bij VALTO 5. En zeker als het om een avondwedstrijd
gaat en als het gaat om een mindere tegenstander. Dit was dan ook afgelopen zaterdag weer terug te zien
in de eerste helft, want het tempo was te laag en er was te weinig variatie in de aanval. Verdedigend zat het
wel oké, want ALO had weinig te vertellen. Met rust stond het ‘maar’ 2-6, en dus was er werk aan de winkel
voor de tweede helft. Gelukkig wilde het in de tweede helft wel lukken en kwamen we steeds meer in ons
spel. Anna kwam er nog even in voor Nia, die voorlopig haar laatste wedstrijd speelde, omdat ze een paar
maanden op reis gaat. Uiteindelijk werd het dan toch nog een ruime overwinning: 8-21. Nu een paar weken
vrij en dan mogen we zaterdag 7 januari thuis spelen tegen Pernix 5. Helaas is dit wel in de Hoekstee,
omdat er in de Vreeloo hal een tafeltennis toernooi is.
Groetjes VALTO 5

Deetossnel B2 – VALTO B1
We moesten afgelopen zaterdag tegen Deetos B2. De statistieken gezien was deze tegenstander zeker wel
te verslaan. Dus we gingen met vol goede moed de wedstrijd in. We stonden al snel 0-1 voor, na een schot
van Sheila. Het duurde even voordat er meer goals kwamen maar even later stond het 0-2 door een
strafworp van Max. Een aanval later raakte de bal alweer de binnenkant van de korf door een schot van
Laura. Deetos pikte snel zijn openingsdoelpunt mee en maakte er 1-3 van. Wouter wist met een
afstandsschot de score weer op 3 doelpunten verschil te leggen. Deetos kwam terug en scoorde snel achter
elkaar de 2-4 en 3-4 te scoren. We kregen een vrije bal en door een domme actie van de tegenstander stond
Laura op 1 meter vrij en strafte dit af door de 3-5 te maken. Deetos scoorde de 4-5, maar net voor rust wist
Max nog een strafworp te scoren. We kregen een goed praatje van Frank dat we onze kansen meer
moesten gaan afronden. Net na de rust scoorde Bas een afstandsschot en zette de stand op 4-7. Deetos
ging mee en scoorde de 5-7. Max scoorde de 5-8. Maar weer wist Deetos het verschil op twee te houden.
Maar daarna lukte het VALTO om een verschil van vier te maken. Na een doorloop van Bas en een schot
van Laura stond het 6-10. Maar Deetos scoorde er ook twee en het stond weer 8-10. Bas scoorde met een
doorloop de 8-11, maar weer wist Deetos de aansluiting te houden, 9-11. Wouter scoorde een schot maar
hierna volgde weer een doelpunt van Deetos, 10-12. VALTO maakte weer een verschil van drie door een
doorloop van Bas. Maar ook Deetos scoorde en zette de stand op 11-13. Met nog een korte tijd maakte
Tessa en Max de beslissing met een eindstand van 11-15. Een goede wedstrijd waarin de 2 punten verdiend
mee naar De Lier gingen. Inge bedankt voor het meespelen!
Groetjes B1
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VALTO B2
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen ONDO B2. We hadden op het veld al 2 keer tegen ze gespeeld
waarvan we 1 keer van verloren hebben en 1 keer gelijk, maar We hadden zaterdag weer een kans om van
ze te winnen. Het ging gelijk op. Iris had de eerste geschoten en die ging erin, daarna Ondo maar Kitty
scoorde daarna gelijk weer en toen weer Ondo. Zo ging het de hele tijd door. We gingen 5-5 de rust in, Luca,
Jimmy en Iris hadden nog gescoord. Na wat drinken en een mandarijntje eten gingen we weer begonnen we
aan de tweede helft. Het werd vrij snel 6-6 door Luca. Toen had Ondo er 4 gescoord 6-10, wij schrokken wel
een beetje, dus we dachten: nu zijn wij aan de beurt. Máté, Iris en Noa hadden er nog een gescoord 9-10,
dus we dachten dat we binnen 5min. misschien nog 2 konden scoren. Alleen Ondo heeft er nog eentje
gescoord en toen floot de scheidsrechter af. Helaas verloren maar de volgende keer pakken we ze terug.
Groetjes B2

VALTO C1
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen Fortuna C2. Wij hadden al twee keer tegen ze gespeeld en wij wisten
ste
precies wat ons te wachten stond. We begonnen de wedstrijd goed met in de 1 minuut al een doelpunt
voor ons. Wij gingen er met z’n allen VOL voor en gingen met een lekkere voorsprong de rust in.
Ook na de rust hebben we ons voor de volle 100 procent ingezet waardoor we de wedstrijd hebben
gewonnen. Top!!!
Groetjes de C1

Fortuna D5 - VALTO D3
De wedstrijd begint gelijk pittig,
VALTO gaat veel in de aanval, krijgt veel kansen, maar het lukt ze niet om te scoren.
Fortuna krijgt 1 kans en scoort direct net na de wissel.
VALTO is daardoor even van slag en daar maakt Fortuna handig gebruik van en maakt dan ook de 2-0.
8 minuten voor de rust scoort Luke de 2-1 en VALTO staat weer op scherp.
Een peptalk in de rust van Sjors en VALTO is klaar voor de eindsprint!
Het is Bas die de stand op 2-2 zet, de strijd om de zo gewenste punten is begonnen.
Fortuna maakt 1 minuut later de 3-2 en daardoor neemt de spanning bij de VALTO toeschouwers nu
lichtelijk toe. Miloe brengt de stand tot 3-3 en Fortuna antwoord daar direct op met de 4-3.
Miloe tikt daarna gelukkig de 4-4 weer aan. De minuten tikken weg op de klok en de VALTO toeschouwers
zitten nu met samengeknepen billen toe te kijken. VALTO heeft veel mooie kansen, maar het lukt ze helaas
niet om te scoren. Fortuna lukt het wel en de stand komt op 5-4.
VALTO wil echt met de punten naar huis en doen er dan ook nog een extra schepje bovenop.
Anouk scoort de 5-5 en invaller Tim scoort de 5-6 en ook 4 minuten voor tijd de 5-7.
De winst lijkt nu toch echt voor VALTO te zijn, maar Fortuna laat het er niet bij zitten en scoort 1 minuut voor
tijd de 6-7. Oei, VALTO wil geen gelijkstand en doet er dan ook alles aan om te winnen.
Het fluitsignaal klinkt en VALTO heeft de punten binnen!! De ontlading volgt dan ook direct bij de VALTO
toeschouwers. Wat was dit een spannende en mooie wedstrijd om te zien, iedereen heeft dan ook aan de
winst bijgedragen, top gedaan VALTO D3! De komende weken geen wedstrijden, maar 14 januari gaan we
weer knallen! Fijne vakantie iedereen!
Groetjes, Luke

VALTO E1 - Odo E2
Op papier zou dit een makkie moeten wezen .maar dat liep toch iets anders
met tess als invaller gingen de dames goed van start het stond al gauw 4-0 voor VALTO
wat toen volgde was zenuwslopend voor de aanwezigen supporters .odo kwam terug tot 4-4 daarna ging het
over en weer maar gelukkig toch een eindstand van 9-7. top meiden!!!! winter kampioen. Tess bedankt voor
het invallen. verder wil ik
namens het hele team en supporters onze topper KEES Beterschap wensen de meiden missen je .en de
supporters ook .
En iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar .
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VALTO E4
Vandaag speelde de E4 thuis tegen KVS. Voordat de wedstrijd begon al druk appverkeer Lisa kon niet
coachen, dit namen Esther en Claudia over en helaas zijn Michel en Lucas helemaal niet fit.
Toch maar versterking gezocht: Sanne.
Uiteindelijk stond het volledige team toch klaar om te spelen. We konden niet helemaal op tijd beginnen
want de scheids was niet te vinden. Gelukkig wilde Joost de honneurs waarnemen, de E4 kon van start.
De eerste 10 minuten ging het gelijk op. De bal werd over en weer gespeeld na een kleine 10 minuten werd
de score geopend! 1-0 voor VALTO. Maar bijna direct werd er gelijk gescoord door KVS.
Hierna kwam VALTO beter in het spel en werd onder aanvoering van Sanne feller. Er werd goed gegooid en
geprobeerd om doorlopen te maken. Regelmatig werd de korf bereikt na 20 minuten staat het 6-1! Super
goed zeg!
Even bijkomen en wat water drinken…ook na de rust ging het goed spel door.
Wat een groot verschil met de wedstrijd van vorige week, nu lukte het wel om goed over te gooien en ballen
te onderscheppen. De goede spirit bleef erin en uiteindelijk werd er gewonnen met 10-2. Wat een mooie
teamprestatie! Sanne bedankt voor het meespelen en Joost geweldig dat je wilde fluiten!
Allemaal hele fijne en gezellige feestdagen, tot volgend jaar!
Groetjes van Jette en Annemieke

VALTO E5
De E5 hebben zaterdag een spannende wedstrijd gespeeld tegen Odo.
Al vrij snel stond Odo voor met 1-0.
VALTO kreeg best wat ruimte en ze hebben ook veel pogingen tot scoren gedaan. maar de ballen wilden er
maar niet in gaan. de e5 hebben wel veel ballen ondervangen en goed verdedigd.
toen scoorde Robin het eerste doelpunt en werd de stand 1-1. Het bleef daarna spannend. in de eerste helft
werd het 1-2 dus VALTO had wat in te halen.
vervolgens scoorde VALTO en Odo om en om.
de e5 speelde best fel en snel en zijn al aardig op elkaar ingespeeld ondanks dat ze door een gewijzigde
team samenstelling nog maar kort samen spelen. in de laatste 10 minuten stond het 3-3. er werd helaas
aardig wat keren verdedigd geschoten.
uiteindelijk scoorde de e5 nog 2 punten in de laatste 10 minuten en werd de eindstand 5-4 voor VALTO.
Robin en demi hebben de punten deze wedstrijd gemaakt. Maar de anderen hebben goed samengewerkt,
overgespeeld en verdedigd.
Goed gedaan e5!!

VALTO E6 - Futura E2
De laatste wedstrijd van 2016. Zouden we dan eindelijk eens een keer gaan winnen in de zaal?
We moeten thuis tegen Futura E2. De wedstrijd wordt goed gestart door VALTO, door 2 doelpunten vlak
achter elkaar te scoren. Vervolgens maakt Futura de 2-1. Voor de rust weet VALTO het op 3-1 te zetten.
Naomi geeft nog wat goede aanwijzingen. Ook na de rust weten we het goede spel vast te houden en
maken we er 5-1 van. Futura scoort en het staat 5-2. De laatste 10 minuten verslapt de concentratie iets bij
beide teams. Er is onduidelijkheid welke kant er op gespeeld moet worden.
Helaas scoren we in eigen korf en staat het 5-3.
Futura scoort er vlak achteraan de 5-4. Maar VALTO herpakt zich en wint de wedstrijd met 6-4.
We hebben eindelijk gewonnen!!!
We vieren de overwinning in de kantine. Elise is zondag jarig en trakteert daarom op chips. De vader
van Justin is zo trots op de overwinning dat hij er een drankje bij doet! Bedankt!
Hele gezellige feestdagen. Rust lekker uit en tot ziens in het nieuwe jaar!
Elise Koole
De Bijblijver, 19 december 2016
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Kerstmeeting 2016
Op maandag 26 december, tweede kerstdag, vindt bij Van der Gaag in De Lier (voormalig veilingterrein
e
Westerlee) alweer de 56 kerstmeeting plaats. De feestelijke viering start om 10.00 uur. Wegwijzers op het
terrein verwijzen u naar de juiste locatie, dezelfde hal als vorig jaar. Ook dit jaar hopen wij met zo’n 1500
Westlandse geïnteresseerden het kerstfeest te vieren.
Burgemeester Sjaak van der Tak heet een ieder welkom. Daarnaast werken aan deze viering mee:
Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Dominic Sierat
Chr. Zangvereniging Con Amore o.l.v. Marcel Duyvenvoorde en pianist Frank Baggerman
Kinderkoor De Keten o.l.v. Mieke Persoon en Sonja Soonius
Ds. Gerard van Velzen
Debora Bruinen
Yvonne Lindhout
Alle vrijwilligers
Alle bezoekers met samenzang
U bent van harte uitgenodigd om deze meeting bij te wonen. De meeting is ook te beluisteren via WOS
Radio 87.6FM.

Kerst met velen in grote hal op tweede kerstdag
“Een grote kerstboom, kerstliedjes en vele mensen bij elkaar om kerst mee te beleven.” Een vaak
e
gehoorde wens voor deze feestdagen. De kerstmeeting heeft dit allemaal. Dit jaar al voor de 56 keer.
Om 10.00 uur start het programma bij Van der Gaag op het voormalige veilingterrein Westerlee. Dit
jaar werken mee: muziekvereniging Excelsior, kinderkoor De Keten en zangvereniging Con Amore.
Ook u bent van harte welkom om het echte kerstgevoel samen met 1500 andere Westlanders te
beleven.
Misschien weet u nog hoe het 56 jaar geleden begon? Op veilingkistjes werden kerstliederen gezongen met
hierbij af en toe het geluid van een ploffer die de veilinghal verwarmde. De kistjes zijn vervangen door
klapstoelen, maar de liederen, de saamhorigheid en de warmte waarmee met elkaar kerst wordt gevierd, zijn
gebleven. Met het thema ‘ware licht in een verwarde wereld’ wordt er tijdens deze kerstmeeting stilgestaan
bij waar het in het leven écht om gaat. Dat er ook lichtpuntjes zijn in de wereld die om ons heen zijn te zien
en te lezen.
Programma
Gedurende 75 minuten brengen de muzikanten,
zangers en zangeressen mooie kerstliederen ten
gehore en wij nodigen uit voor samenzang. Een woord
van burgemeester Van der Tak en dominee Gerard
van Velzen dragen bij aan de boodschap. Debora
Bruinen brengt het kerstverhaal en Yvonne Lindhout
verzorgt een passend gedicht. En de 1500 bezoekers
maken de viering tot een wáre kerstbeleving.
Uitnodiging
Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de
kerstmeeting in de hal van Van der Gaag, op het
voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de
wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de
gelegenheid? Via WOS Radio op 87.6FM of in de
ether op 93.1 is de kerstmeeting ook te beluisteren.
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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
13 januari 2017: Activiteit voor B en C teams!
Geef je nu op, doen hoor!!!!

De Bijblijver, 19 december 2016

16

