De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl

45e jaargang nr. 6

25 september 2017

Tussen de oren
Een gestolen opening van het stukje van de F1 (lees maar even door), maar wát een verschil met vorige
week. Dan heb ik het vooral over het weer. Een heerlijk zonnetje, waar het een week eerder nog met bakken
uit de hemel kwam. Hier mogen we nog wel een aantal weekenden van hebben, want wat was het heerlijk
langs de lijn en vast ook in het veld. Ik krijg er altijd weer nét even wat meer energie van. Dat zit misschien
tussen m'n oren, maar dat is prima.
Al schreef ik vorige week reeds over positiviteit langs de lijn, doe ik er deze week een schepje bovenop.
Eerder deze week werd mijn aandacht getrokken naar een filmpje van Victor Mids, je weet wel, die
presentator van Mindf*ck. En je kunt uiteraard je vraagtekens zetten bij de manipulatie op televisie, maar in
dit geval kan ik me er best wat bij voorstellen. Ik denk namelijk dat het gewoon zo werkt. Wat was nu het
geval? Twee proefpersonen moesten op een basket schieten. Een vrouw die er niet zo veel van bakte en
een professioneel basketballer. De vrouw gooide alles mis, tot het moment dat ze positief werd
aangemoedigd en vertrouwen kreeg van de presentator. De professional gooide alles raak, tot het moment
dat hij negatief werd ‘aangemoedigd’ en dus eerder werd ontmoedigd. Hij ging ineens minder secuur
schieten en gooide niet alles meer raak. Bekijk het filmpje hier: val.to/mindfck.
De boodschap ik denk ik wel duidelijk, positiviteit en belonen doen het beter dan negativiteit en straffen. Dus
waar je ook langs de lijn staat, zorgt dat de spelers horen wat ze goed doen en ze zullen beter worden. Er
speelt zich namelijk veel af in die koppies. Er gebeurt veel tussen de oren. Afgelopen weekend zag ik een
jeugdteam dat voor stond en achter kwam. Het geloof leek weg, terwijl ze anders erg goed konden spelen.
Kansen werden gemist, terwijl die er normaal gewoon in gingen. Het zat er dus zeker in, maar kwam er
gewoon niet uit. Wat de coach in de rust heeft gezegd weet ik niet precies, maar ik weet wel dat de
supporters langs de kant positief bleven en toen eenmaal het geloof er weer was, vloog de ene na de andere
bal er in.
Natuurlijk gaat het niet altijd zo en kan een wedstrijd psychologisch zwaar zijn, terwijl je fysiek misschien
prima mee kan. Het zit ook dan echt tussen de oren en daar moet je mee om zien te gaan. Ook dat vergt,
net als fysiek en techniek, training. En ervaring. Weet je wat het is, dan weet je wat je er mee kunt doen.
Daarna is het herkennen en toepassen. En dat gaat misschien niet in één keer goed, maar oefening baart
kunst. En waarschijnlijk helpt nét dat laatste stukje van de negende man ook mee. Dan is het mooi om te
zien dat de selectie aankomende zaterdag thuis speelt. Waarbij iedereen in de rust en na de wedstrijd van
Valto 1 kan meedoen met het rad van avontuur. Het belooft een mooie dag te worden. Daar geloof ik in!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Programma 30 september 2017
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Uitslagen 16 september 2017
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Opstellingen 30 september 2017
Zoals hieronder te zien, heb ik veel afmeldingen voor aanstaande zaterdag. Mocht je een plekje zien wat je
graag in zou willen vullen, laat het gerust weten. Je kan me mailen op wsv@ckv-valto.nl of appen / bellen
naar 06-13235155.
Groeten,
Thom Voskamp
VALTO selectie in onderling overleg
VALTO 3 – Uit, 12.30 (11.15 vertrek)
Heren: Frank, Laurens, Kees, Ruben, reserve heer
Dames: Antoinet, Denise, Petra, Lisa, Sharon
VALTO 4 – Uit, 15.30 (14.15 vertrek)
Heren: Michael, Thomas, Steven, spelende heer, reserve heer
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Lisanne
VALTO 5 – Uit, 11.00 (09.45 vertrek)
Heren: Frank, Jeroen, Marco, Mark, reserve heer
Dames: Anna, Annemieke, Esther, Mellanie, reserve dame
VALTO 6 – Uit, 11.30 (10.00 vertrek)
Heren: Bart, Daniel, Jesper, Laurens, Nick, Vincent
Dames: Inge, Nanne, Mandy, spelende dame, reserve dame
VALTO 7 – Uit, 15.00 (14.00 vertrek)
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, reserve heer
Dames: Linda, Marije, Petra, spelende dame (V8?), reserve dame (V8)
VALTO 8 – Thuis, 12.45 (12.00 aanwezig)
Heren: Arie, Marco, Michiel, Peter, Sjors
Dames: Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne

Nabeschouwingen
VALTO 1 ging op bezoek in Leiden, bij Sporting Trigon. De Leidse ploeg behaalde vorige week de eerste
punten tegen KVS, waar Valto al 4 punten wist te vergaren. De Leidse ploeg overrompelde Valto in de
beginfase en nam al snel de leiding. Valto kwam er niet helemaal lekker in, maar liet het verschil niet te groot
worden. Doordat Trigon geen verschil kon maken en Valto er beter in kwam, kon Valto weer terug komen in
de wedstrijd en bij rust weer een gelijke stand op het bord brengen. Na rust was het wederom Trigon dat de
leiding pakte. In het laatste kwart van de wedstrijd was het echter Valto dat de voorsprong kon pakken, wat
het Lierse publiek deed vermoeden dat er gewonnen zou gaan worden. De slotfase was echter weer voor
Trigon dat in de slotseconden zelfs de winnende binnen wist te schieten. Een zure 22-21 nederlaag voor het
eerste, dat volgende week tegen ex-hoofdklasser Unitas de rug moet gaan rechten.
VALTO 2 speelde tegen concurrent Des 3. Een geslepen ploeg die net als Valto alle wedstrijden tot
afgelopen weekend gewonnen had. Des liet meteen merken dat het wilde winnen, en pakte een voorsprong
van 8-4. Na wat omzettingen kon Valto ook hier de stand bij rust al weer gelijk trekken: 9-9. Na rust was
Valto onherkenbaar. Er werd veel gemopperd, weinig gescoord en verkeerde kansen genomen. Des ging
rustig verder en kon de punten binnen slepen: 17-14.
VALTO 3 had niets te duchten van Des 4. De uitslag liet exact blijken wat voor wedstrijd het was. Valto was
namelijk simpelweg een maatje te groot voor Des. De 20-4 uitslag laat niets aan de verbeelding over.
VALTO 4 deed samen met Valto 3 wat de selectie niet lukte, 4 punten halen. Het vierde heeft het moeilijk in
e
de 4 klasse, maar afgelopen zaterdag vielen de puzzelstukjes op hun plek. Er werd een overtuigende
teamprestatie neergezet, wat leidde tot een overtuigende overwinning: 17-11.
e
VALTO 5 is tot nu toe heer en meester in de 4 klasse. Er is geen ploeg die voorlopig in de buurt komt van
het vijfde. De scoringsdrang is simpelweg zo groot, dat er geen kruit tegen opgewassen is. Het vijfde maakte
in 4 wedstrijden al meer dan 80 doelpunten en pakte tot nu toe alle punten. Ook medekoploper KCC kwam
er niet aan te pas. De 12-25 overwinning was geenszins geflatteerd te noemen.
VALTO 6 gaat na 3 wedstrijden aan kop in haar poule. Tegen medekoploper Des werden de punten op het
eigen sportpark gehouden. De verdediging van het zesde stond als een huis, waardoor de 13 doelpunten die
het zesde maakte ruim voldoende waren voor de overwinning: 13-6.
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VALTO 7 ging op voor de eerste punten en dat lukte. Het leek er lange tijd niet op dat het zevende de
punten binnen ging slepen, maar uiteindelijk werd dit toch zeer knap gedaan. Het waren de eerste punten
voor het zevende, dat door deze overwinning op Nieuwerkerk op gelijke hoogte komt met datzelfde
Nieuwerkerk: 13-11.
VALTO 8 moet de wedstrijd van afgelopen zaterdag op een later moment inhalen. De tegenstander kon
geen ploeg op de been brengen.
A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen titelkandidaat HKV/OE A1. In de voorbereiding speelden beide ploegen al
tegen elkaar en toen werd het een walk-over voor HKV. Dit keer kwam VALTO goed uit de startblokken en
nam het initiatief. Pas richting de rust kwam HKV dichterbij en uiteindelijk gingen beide ploegen rusten met
een 11-12 tussenstand. In de tweede helft ging het lang gelijk op, maar bij een 17-17 stand wist HKV een
eindsprint in te zetten en zo eindigde de wedstrijd in 20-17. Jammer van het resultaat, maar de A1 heeft wel
een goede wedstrijd neer gezet, waar vertrouwen uitgeput kan worden voor de aankomende wedstrijden.
A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen KCR A1. Hier liggen kansen voor de eerste overwinning, want deze
ploeg staat onderaan met maar 1 punt uit vier wedstrijden.
VALTO A2 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen koploper Avanti A2. Avanti behaalde de volle winst
uit de eerste vier wedstrijden, terwijl VALTO 2 punten wist te halen uit drie wedstrijden.
VALTO A3 speelde uit tegen Weidevogels A3. Vorige week werd er thuis van deze ploeg gewonnen met 106 en dat zou nu ook weer nodig om een eventueel kampioenschap in eigen hand te houden. Dit keer had
VALTO het echter een stuk lastiger tegen deze ploeg. De wedstrijd ging lang gelijk op, maar uiteindelijk was
het Weidevogels die met twee doelpunten verschil de wedstrijd wist te winnen, 12-10. A.s. zaterdag speelt
de A3 thuis tegen Avanti A6, dat nog zonder punten onderaan staat.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Avanti B2. Vorige week werd er thuis in de allerlaatste seconde van deze ploeg
gewonnen en bij winst zou VALTO een goede stap doen richting het kampioenschap. Een belangrijke
wedstrijd dus. VALTO ging goed van start en hield Avanti steeds op een marge van drie of vier doelpunten.
Met rust stond het 4-8. In het achterhoofd nog de wedstrijd van vorige week waarin Avanti een achterstand
wist om te buigen naar een ruime voorsprong was VALTO gewaarschuwd en wist het dat het ook in de
tweede helft aan de bak moest. Avanti wist nog wel richting het eind van de wedstrijd op één doelpunt
verschil te komen, 13-14, maar invaller Romeo gooide de wedstrijd definitief op slot en zo won de B1 met 1315. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Refleks B1. Bij winst is het kampioenschap binnen!
VALTO B2 speelde ook een belangrijke wedstrijd, uit tegen Phoenix B1. Bij winst zou het kampioenschap
een feit zijn. Vorige week werd er nipt van deze ploeg gewonnen, dus nog een keer winnen, was op
voorhand geen makkelijke opgave. En dat bleek ook wel, want Phoenix schoot met scherp. Met rust stond
het maar liefst 10-1. De tweede helft kon de B2 zich wel goed herpakken, maar het verschil kon niet meer
weggepoetst worden. Uiteindelijk werd het 16-7. VALTO staat nu samen met Phoenix bovenaan en als de
laatste twee wedstrijden gewonnen worden, kan het kampioenschap alsnog altijd behaald worden. A.s.
zaterdag staat eerst de uitwedstrijd tegen Meervogels B2 op het programma. Thuis werd het 12-4.
VALTO B3 speelde ook uit bij Phoenix, maar dan tegen de B2. Een sterke tegenstander waar vorige week
met 4-14 van verloren werd. Dit keer wist de B3 het een stuk beter te doen. Phoenix was nog steeds een
maatje te groot, maar de schade bleef dit keer beperkt tot een verschil van 5 doelpunten. Eindstand: 17-12.
A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen koploper Excelsior B1. Thuis werd er met 3-13 van deze ploeg verloren.
C-jeugd
Valto C1 kreeg Nieuwerkerk op bezoek. De uitwedstrijd was voor Valto en ook thuis was Valto vanaf het
begin de betere ploeg. Nieuwerkerk zocht een paar keer in de wedstrijd naar de aansluiting maar dat lukte
steeds niet waardoor Valto won met 10-7. Komende zaterdag op bezoek bij Vriendenschaar waar thuis 20-7
van werd gewonnen. Doordat een eerder gestaakte wedstrijd nog moet worden uitgespeeld, is dit nog niet
jullie kampioenswedstrijd.
Valto C2 kreeg Avanti C2 op bezoek na het verlies van vorige week kwam onze C2 dit keer beter uit de
startblokken. Er werd met voorsprong gerust maar de tweede helft wilde het niet voldoende lukken. Er leek
weinig beleving te zijn bij Valto waardoor de wedstrijd in de laatste minuten werd weggegeven. Valto kwam
nog gelijk maar de laatste seconde scoorde Avanti de 8-9 waardoor Valto met lege handen stond. Komende
zaterdag gaan jullie op bezoek bij DES. De enige ploeg waar jullie tot nu toe punten tegen haalden. Gezien
de latere uitslagen van DES, is deze wedstrijd nog niet zomaar gespeeld.
Valto C3 ging naar ODO kampioenskandidaat ODO C1. Na het verlies van vorige week was al duidelijk dat
deze ploeg gewoon een maatje te groot is. En gezien de uitslag werd dat deze zaterdag alleen maar weer
bevestigd. Er werd met 14-3 verloren. Snel weer vooruit kijken naar volgende week. Dan wordt er gespeeld
tegen Fortuna waar thuis nipt van verloren werd. Hier moeten dus kansen liggen voor punten!
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Valto C4 speelde voor het eerst tegen Avanti C4. Met een paar flinke invallers binnen de lijnen bij Avanti,
had Valto weinig in te brengen. De eerste helft werd er wel goed korfbal neergezet met leuke kansen, alleen
afmaken blijft nog lastig. De tweede helft lukte het allemaal niet meer zo goed en kon Avanti steeds verder
uitlopen. Er werd 1-8 verloren. Zaterdag gaan jullie op bezoek bij kampioenskandidaat Meervogels C3.
D-jeugd
Valto D1 had vorige week nog aardig tegenstand van Dijkvogels D1, deze week was het een stuk
eenvoudiger om de winst op het scorebord te krijgen. Na 50 minuten korfbal had Dijkvogels 2 doelpunten en
Valto er 9. Duidelijke overwinning dus. Komende zaterdag komt Avanti op bezoek waar uit nipt van
gewonnen werd. Bij winst kan alleen Refleks nog op gelijke hoogte komen met jullie maar kan niemand jullie
meer inhalen.
Valto D2 had het zaterdag wederom lastig. De tegenstanders zijn net allemaal wat beter waardoor er steeds
flink verloren wordt. Ook zaterdag wilde het niet lukken tegen ODO D1. Drie mooie doelpunten van Valto
waren niet voldoende tegen de 11 van ODO. Komende zaterdag komt Excelsior D1 naar De Lier. Uit werd
hier flink van verloren. Proberen om zaterdag de schade kleiner te houden!
Valto D3 had het zwaar tegen Avanti D4. Werd er vorige week nog net aan gewonnen, deze week was
Avanti een stuk scherper. Avanti had vaak maar 1 doelpoging nodig om te scoren terwijl Valto ze er niet in
kreeg. Er werd met 15-3 verloren. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Maassluis waar vorige keer
van verloren werd. Laat zien dat jullie deze competitie flink gegroeid zijn en maak het Maassluis moeilijk!
Valto D4 speelde een hele goede wedstrijd tegen Fortuna D4. Werd er vorige week nog flink verloren, deze
week was Valto lekker fanatiek en werd er snel overgespeeld. Dit resulteerde in goede kansen die ook nog
afgemaakt werden. Er werd netjes met 5-3 gewonnen. Zaterdag gaan jullie naar Phoenix waar thuis net aan
van gewonnen werd.
Valto D5 was al vroeg in Nieuwerkerk om daar tegen Nieuwerkerk D6 te spelen. Valto had er zin in en dat
was te zien aan het spel. Ze speelden lekker fel en onderschepten veel ballen. Dat bleef zo tot het einde
waardoor ze met 4-10 wisten te winnen. Zaterdag a.s. komt koploper Refleks D3 op bezoek.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag weer tegen Phoenix. Vorige week zaterdag werd er makkelijk
gewonnen, maar deze week ging het een stuk moeilijker. Er werden mooie doelpunten gescoord, maar
Phoenix scoorden goed mee. Helaas wist Phoenix er net 1 meer te scoren en was de eindstand 10-11.
Volgende week spelen jullie tegen ONDO. Succes!
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Twist. Vorige week wilde Twist niet spelen, omdat ze het te
slecht weer vonden, maar gelukkig scheen afgelopen zaterdag het zonnetje. VALTO E2 had een goed
tempo in het spel, maar af en toe ging het overgooien wat slordig. Gelukkig werd er toch vrij gemakkelijk
gewonnen met 6-1. Aanstaande zaterdag spelen jullie ook tegen ONDO. Zet ‘m op!
VALTO E3 heeft afgelopen zaterdag ruimschots gewonnen van Avanti! Jullie waren heel erg effectief. Het
baltempo lag niet hoog, maar de kansen die jullie creëerden waren bijna allemaal raak! Hierdoor was de
eindstand 12-3. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Dubbel zes. Succes!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag weer tegen Excelsior. Vorige week verloren jullie met 2-1 en ook
deze week was dit de uitslag en helaas ook weer in het voordeel van Excelsior. Aanstaande zaterdag spelen
jullie tegen ODO. Zet ‘m op!
VALTO F1 mocht zaterdag aantreden tegen Meervogels F1. De F1 startte heel scherp en kwam direct op
een 3-0 voorsprong. Er werd goed samengespeeld in de aanval en iedereen scoorden ook lekker mee. Ook
werd er goed omgeschakeld, waardoor jullie weinig doelpuntjes tegen kregen. De eindstand was dan ook
14-6 in het voordeel van VALTO. Super goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Excelsior F1.
Succes!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Het gaat bij jullie echt steeds beter en dat was
afgelopen zaterdag ook zeker te zien. Jullie leren iedere week nieuwe dingen en lieten dat zaterdag goed
zien in de wedstrijd. Er zaten hele mooie doelpunten tussen en de eindstand was dan ook 6-9 in het
voordeel van VALTO. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Avanti. Succes!
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag eindelijk tegen ODO. De week ervoor was de wedstrijd afgelast,
omdat er te veel regen op het gras van ODO was gevallen, maar gelukkig was het afgelopen zaterdag
droog. ODO was een lastige tegenstander, die erg makkelijk scoorde. Dat vonden jullie lastig om te
verdedigen. Helaas scoorden jullie iets minder makkelijk, waardoor de eindstand in het voordeel van de
Maaslanders was: 4-9. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Dijkvogels. Hopelijk weten jullie dan weer te
winnen! Succes!
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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

Algemene Leden vergadering maandag 23 oktober 2017. 20.00 uur.
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 23 oktober om 20.00 uur in Villa Valto. Ouders van
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2017
3. Terugblik seizoen 2016-2017
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie
5. Vaststellen jaarrekening 2016-2017
6. Vaststellen begroting 2017-2018
7. Uitreiken ere-kleinnood
8. Plannen en mededelingen bestuur
9. Bestuur wisselingen:
a. Aftredend en niet herkiesbaar, TC: Bart van Muyen. We stellen Bart Versteegen voor als
kandidaat.
b. Aftredend en niet herkiesbaar, secretariaat: Joke van Oudheusden. We stellen Fiona Rijsdijk
voor als kandidaat.
c. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een
bestuurslid (bij voorkeur de voorzitter).
10. Rondvraag
Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te
worden ingediend.
Namens het bestuur,
Joke van Oudheusden

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar kunnen jullie vinden op de site.
•

Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (9.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
• Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.30-23.30

28 sept

30 sept

Za

9.15-12.00

30 sept

Za

12.00-15.00

Sandra
Boekestijn
Janine Krapels

30 sept

Za

15.00-18.00

??
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Bezetting 2

Bezetting 3

Ellen vd Kaaij

Dita Poot

Agnes
Lansbergen
Linda
Hoogendonk

Marnix of Judith
vd Berg
Marjo
Hoogerbrugge

Vincent
Cornelisse
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Ass keuken

Keuken

Datum

Dag

Bezetting 1

Bezetting 2

Bezetting 3

Ass keuken

Keuken

Za

Tijds
duur
17.30-20.30

30 sept

Valto 6

Valto 6

Valto 6

Valto 6

Niels vd Lingen en
Valto 6

5 okt

Do

19.30-23.30

Ben van Duijn

7 okt

Za

9.15-12.00

Pascal v Dijk

7 okt

Za

11.00-14.00

Sandra
Kortekaas
Linda Stolk

7 okt

Za

12.00-15.00

7 okt

Za

15.00-18.00

Annemieke
Dukker
Joop vd Eijk

7 okt

Za

17.30-20.30

Irma
Koornneef
Herma v
Venetiën
Valto 7

Valto 7

2 leden Valto 7

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
29 september C4
6 oktober
C3

13 oktober

C2

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
Zover ik het weet. Om problemen te voorkomen, inventariseerde Thijs
maandagavond al wie er konden fluiten omdat vermoedelijk C1, C2 en V4
terug zouden komen. Het leek geregeld maar Pierre zijn werk gooide roet in
het eten en bleef lange tijd Valto 4 een uitdaging.
Uiteindelijk leverde de puzzel het volgende op:
• Michael nam VALTO C2 voor zijn rekening
• Max floot VALTO C1
• Pierre heeft hard gereden J en floot uiteindelijk toch VALTO 4.
Anders had Valto 4 dus niet kunnen spelen – de mogelijkheden
waren op!
• Wim werd i.p.v. gastheer bij Valto 3 scheidsrechter bij Valto 7.
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En dan de wedstrijden buiten VALTO
• Rick en Alex hebben Dalto 1 - DSC 1 gefloten. Rick meldt: Hele sportieve wedstrijd, Dalto won met
24-18. Mooi nieuw complex
• Alex kwam nog een keer Dalto tegen maar dan Antilopen A1 tegen Dalto A2. Dit werd 21-21.
• Cock heeft Ondo C1 - KCC C1 in hoofdklasse gefloten en bij Wion een scheidsrechter beoordeeld.
En donderdag in Zeist is Cock zijn opleiding als scheidsrechterdocent deel 2 gestart. Dit gaat verder
tijdens het zaalseizoen.

•

Ruben K heeft Eibernest B1 – Top B2 gefloten. Ruben meldt: ging goed en een spannende
wedstrijd waar Top net aan het langste einde trok in de slotfase

•

Thijs floot Deetos C1 – PKC C1. Het werd 9-11 voor PKC.

Weer mooi dat het allemaal geregeld is.

Komend weekend
De aanwijzing zoals die nu staat:
12:00 KCC C1
14:30 Excelsior 4

Achilles C1 Ruben Kester
Avanti 4
Cock Matthijsse

15:00 Zwaluwen 1

Duko 1

Alex den Hartog

Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Succes mannen!
Gastheer Peter

Onze gastheren en gastvrouw
12:15 Valto A1 KCR A1
A. vd Beukel (Arnold Kok)
14:00 Valto 2 Excelsior 3 H. Poortvliet (Arnold Kok)
14:30 Valto A2 Avanti A2
(Ton van Spronsen)
15:30 Valto 1 Unitas / Perspectief 1 Diana Boogaard (Ton van Spronsen)
Gastheercoördinator Peter
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Lotenverkoop voor beeld en geluid!
Ook dit jaar doet Valto weer mee aan de Grote
Club Actie. De bekende landelijke loterij,
waarmee we een heel mooi bedrag binnen
kunnen halen voor onze vereniging! Het geld zal
worden besteed aan beeld- en geluidapparatuur
binnen Valto. Denk aan microfoons, speakers
voor op het veld en infoschermen voor in de
kantine. M.b.v. deze schermen kunnen we bv.
wedstrijdschema’s, filmpjes en sponsors laten
zien, maar ook wedstrijden volgens via livestream etc. Kortom, door deze actie kunnen we
ons nóg weer meer professionaliseren op het
gebied van beeld en geluid!
Ieder teamlid uit de C, D en E teams krijgt 10 loten. Wij kunnen uiteraard niemand verplichten alle loten te
verkopen maar we willen jullie wel heel vriendelijk vragen écht jullie uiterste best te doen om alles te
verkopen. Je kunt de loten verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren, juffen en meesters en je kunt
langs de deuren in jouw buurt.
De loten kosten 3 euro per stuk, waarvan Valto 2,40 euro overhoudt. In totaliteit levert dit dus
een heel mooi bedrag op. De bedoeling is om de loten binnen 2 weken te verkopen. Op
uiterlijk zaterdag 30 september geef je het geld aan je coach. De coach geeft dit
door aan ons en zodra jullie gehele team alles heeft ingeleverd, krijgt het team
een consumptie in de Villa. Des te meer reden om dus snel klaar te zijn!
Bedankt voor jullie inzet!
Hans Ridder, Annemieke van Leeuwen, Chantal van Kester
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Loterij 30 september
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Zaterdag 4 november :
Filmmarathon voor
de B en C jeugd

Vrijdag 10 november :
Filmavond voor de
D en E jeugd

Vrijdag1 december :
Sinterklaasfeest voor
de F en de Kangoeroes

Vrijdag 29 december :
Valto a Go Go

Vrijdag 9 maart ‘18 :
Bowlen Kangoeroes
t/m de SENIOREN

Zaterdag 9 juni ‘18 :
EINDDAG !
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Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Van 4 punten in een weekend naar 0, het kan snel gaan.
Valto 1 maakte er een spannende wedstrijd van, stonden achter,
stonden voor maar verloren 20 seconden voor tijd met 22-21 van
directe concurrent Sporting Trigon, zuurder heb je ze niet. Ook
Valto 2 maakte het tegen Delftse concurrent DES vooral zichzelf
lastig en verloor met 17-14. De A1 had een moeilijke pot tegen HKV op het programma en ook al hadden
onze junioren wel kansen, de Haagse formatie bleek te sterk: 20-17 verlies.

Trainerspool overige senioren
Training V6/8
Laurens Verbaan

6 september 19:15 - 20:15

Nikki van Spronsen

13 september 19:15 - 20:15

Nikki van Spronsen

20 september 19:15 - 20:15

Laurens Verbaan

27 september 19:15 - 20:15

Thom Voskamp

4 oktober 19:15 - 20:15

Thom Voskamp

11 oktober 19:15 - 20:15

Kampioenen!
De eerste kampioenen van dit seizoen komen er al weer aan, de B1 is al zo ver, maar wie sluit er nog meer
aan?! Als je onze Valto kampioenen ziet staan deze en komende zaterdagen, zing voor én met ze mee!

Herhaling berichten
Een hoofdrol in de overgangsklasse spelen?
Vooruitblikkend naar de zaal weten we al dat zowel Valto A1 (Overgangsklasse) als Valto 1 (Eerste klasse)
spelen met schotklok. Daarbij moeten wij wekelijks voorzien in 3 personen die samen de jurytafel bemensen.
Dat is een leuke klus, erg belangrijk en voor iedereen weggelegd. Wil jij hieraan meedoen? Geef je op bij
Bart Versteegen via bart.versteegen@ckv-valto.nl.

Met het zelfde gemak..
Mocht het nou gebeuren dat je bij een wedstrijd afwezig bent, dan kunnen senioren onze
wedstrijdsecretarissen mailen en voor op dat veld is dat Thom Voskamp (wsv@ckv-valto.nl). Dit doen
gelukkig velen van jullie, maar wist je dat je met hetzelfde gemak nog een hoop andere mensen blij kan
maken? Denk er bij het afmelden voor een wedstrijd voortaan even aan om de scheidsrechterscommissie
mee te nemen in de cc (scheidsrechterszaken@ckv-valto.nl)! Vooruit plannen wordt makkelijker en zowel de
SC als de TC is op de hoogte.
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Ingevulde & openstaande vacatures
Valto 6 / 8

Ingevuld! Thom, Laurens V en Nikki S gaan deze groep trainen.

Valto D5

Ingevuld! Bas Ridder voegt zich toe als trainer en extra coach is onderweg.

Valto C4
Valto E teams
Valto F4
Kangoeroes

Met Zané de Roo en Thijs Dijkstra als hulp heeft de C4 genoeg spierkracht gevonden!
Ook de E heeft de power gevonden om de talenten van de toekomst op te leiden.
Een nieuw Valto team wat vanaf de zaal een coach zoekt!
Een coördinerende rol om enkele junioren te ondersteunen die zélf de training geven!

Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
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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

Wedstrijdverslagen
Valto 1&2 leiden onnodig punten verlies.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Valto 2
Na de goede resultaten van vorige week in de regen werd er vandaag weer gespeeld onder een heerlijk
najaarszonnetje, waardoor het heerlijk toeven was langs de lijn. Het tijdschema van de wedstrijden voor V1
en V2 kwam gunstig uit voor wat betreft de bankzitters. Valto 2 mocht al om 10:15 uur aantreden in Delft
tegen DES 3. Ik was al vergeten hoe het voelde om al langs de lijn te staan, terwijl de dauw nog op het gras
staat, maar vandaag was toch weer zover. Door het vroege tijdstip moesten er een aantal jeugdteams
zonder hun coach op stap, maar dat schijn allemaal opgelost te zijn, waarvoor dank. Of het aan het tijdstip
lag of het zonnetje wat nog laag aan de hemel stond zullen we niet weten, maar feit is wel dat Valto 2 geen
moment hun normale niveau haalde vandaag. Hierdoor hebben we eigenlijk de hele wedstrijd achter de
feiten aangelopen. Zonder Vera en Pieter, maar met Mandy die intussen weer een halve mag meedoen met
haar herstellende blessure, ging de wedstrijd van start onder leiding van scheidsrechter Loendersloot. Na
vier minuten wist DES als eerste de korf te vinden, maar gelukkig deed Ruben dat snel hierna ook voor
Valto. Hierna schoten Ron en Mandy ons naar een 1-3 voorsprong, maar even later was het toch weer gelijk.
Met om en om scoren stond er na dertien minuten een 4-4 tussenstand op het bord, maar toen ging het een
beetje mis bij Valto. Acht minuten lang wist Valto geen kansen af te ronden, waarvan DES profiteerde door
weg te lopen naar 8-4. Mandy d’r tijd zat er al weer op na twintig minuten en werd vervangen door Lisanne
B. Even later maakt Michiel plaats voor Bart, waarna Valto de achtervolging inzette. Met twee treffers van
Ruben werd de achterstand gehalveerd en Ron volgde zijn voorbeeld in de volgende aanvallen, waarmee
we bij 8-8 weer op gelijke hoogte kwamen. De laatste minuut was al even aangegeven door de
scheidsrechter toen Lisanne B een 8-9 ruststand op het bord leek te zetten, maar er is er maar één in het
veld die precies weet hoe lang er nog te gaan is. DES kreeg ook nog een aanval te spelen en, waar
iedereen dacht dat het allang tijd was, wist DES na enkele schoten uiteindelijk uit een vrije bal de ruststand
op 9-9 te zetten.
De tweede helft startte we niet scherp. De eerste aanval ging direct verloren door dom balverlies en ook in
de volgende aanvallen wilde de ballen niet vallen. Hiervan wist de thuisploeg weer te profiteren, waardoor er
tien minuten later weer een 12-9 achterstand op het bord stond. Dit gat zou Valto niet meer gedicht krijgen in
de rest van de wedstrijd. Steeds als Valto het gaatje leek te dichten wist de thuisploeg weer mee te scoren
en het verschil op 2 á 3 te houden. Voor Valto werd het aan schade beperking werken en de achterstand
niet te groot laten worden. Helaas werd het steeds duidelijker dat Valto vooral tegen zichzelf aan het
korfballen was en daardoor de scherpte in de afronding ver onder de maat was. De worsteling eindigde
uiteindelijk nadat Bart de 17-14 gemaakt had en DES de laatste minuten van de matig leidende leidsman
alle tijd kreeg om geen echte aanvallen meer te spelen. Nadat we dit nog vier minuten hadden mogen
aanschouwen maakte de scheidsrechter een einde aan de wedstrijd en was het eerste punten verlies een
feit. Ik ga er van uit dat Valto 2 volgende week de draad weer zal oppakken tegen Excelsior 3 en de punten
weer in De Lier blijven. Dit kan natuurlijk niet zonder de steun van publiek. Wij zien u dan ook graag
volgende week ook bij deze wedstrijd langs de lijn.
Valto 1
Om de tijd naar de wedstrijd van Valto 1 te doden maar even Delft in gefietst om wat te winkelen, om later
via De Lier, om de auto op te halen, naar Leiden te gaan om het vlaggenschip aan te moedigen. Daar
wachtte Sporting Trigon, wat vorig seizoen degradeerde uit de hoofdklasse. Zij zijn de competitie niet lekker
begonnen door te verliezen van Swift en Nieuwerkerk, maar hadden vorige week vertrouwen getankt uit de
gewonnen wedstrijd tegen KVS/Maritiem. Bij winst zou Valto vandaag afstand kunnen nemen van de laatste
plaatsen, maar Sporting Trigon zou er alles aan gaan doen om te winnen en op gelijke hoogte te komen met
Valto in de competitie. Wat later dan gepland werd het startsein gegeven door het arbitrale duo Evertsen en
Versloot. Sporting Trigon begon scherp aan de wedstrijd en wist binnen twee minuten een 2-0 voorsprong te
pakken. Hierna was het Sanne, die weer op de plaats van de geblesseerde Naomi speelde, die voor Valto
de nul van het bord te schoot. Met om en om scoren werd het 4-2 binnen vier minuten spelen, waarmee het
publiek in ieder geval een leuke openingsfase voorgeschoteld kreeg. Twee minuten later kwam Valto bij 4-4
weer op gelijke hoogte door twee treffers van Iris. Valto was echter niet altijd even scherp in de verdediging,
zodat de thuisploeg weer uit kon lopen naar een 9-4 tussenstand. Na een doelpuntloze periode van tien
minuten van Valto wisten Judith en Frank het verschil terug te brengen naar drie, maar dat werd in de
volgende aanval weer vergroot door Sporting. Met nog een kwartier tot de rust ging Valto op jacht naar
doelpunten. Aangemoedigd door het in grote getale meegereisde publiek werd de achtervolging ingezet.
Weer maakte de negende man het verschil, want met drie treffers op rij was daar weer de aansluiting bij 109. Er restte nog zes minuten tot de thee en in deze slotfase werd er door beide teams weer om en om
gescoord. Frank en Sanne waren het die er voor zorgden dat we vlak voor het rust signaal bij 12-12 de gang
naar de kleedkamer konden maken.
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Het begin van de tweede helft was voor Valto echter niet wat we gehoopt hadden. In plaats van de score te
openen in het tweede bedrijf wist de thuisploeg via drie afstand schoten en een strafworp het verschil weer
terug te brengen naar 16-12. Marrien vond het tijd om in te grijpen en Frank over te hevelen naar het andere
vak, wat even moeilijk tot scoren kwam. Bart nam zijn plaats in naast Mees, waardoor de verdediging een
mooi rebound overwicht had en Valto meer aanvallen kon spelen. Door de treffers van Zané en Frank haakte
Valto weer aan en een paar minuten later kwam Valto bij 17-17 weer langszij. Het meegereisde publiek had
intussen de kelen al aardig schor geschreeuwd, maar deden er nog een schepje boven op. Frank werd met
twee wissels weer terug gebracht naar zijn vertrouwde van naast Bart en de gezusters de Raadt. Helaas
gingen we in de verdediging weer in de fout en mocht Sporting vanaf de strafworpstip weer op voorsprong
komen. Frank poetste deze echter in de volgende aanval weer weg, waarna Judith ons met twee doelpunten
op rij voor het eerst op voorsprong zette. Deze 18-20 voorsprong was helaas van korte duur. Door verkeerde
keuzes in de verdediging wist de thuisploeg twee minuten later al weer op gelijke hoogte te komen. Het
Lierse publiek ging zich intussen flink roeren, want het leek er op dat hier toch nog wat te halen viel. Judith
zorgde weer voor de voorsprong en de verdediging stond nu als een huis. Judith’s tegenstander raakte
nogal gefrustreerd en ging met hand en tand de strijd aan met Judith. Bij een doorbraak werd Judith
wederom met harde hand tegen de grond gewerkt door haar tegenstander en hield het Lierse publiek even
de adem in. Na enig oplapwerk van onze nieuwe verzorger de heer van Dijk stond Judith weer op en kon
verder met de wedstrijd. Deze charge leverde de Sporting dame een gele kaart op en Valto een stafworp. Dit
buitenkansje werd helaas weer gemist en werd het even later, in plaats van 20-22, met een afstandsschot
weer gelijk en werd het de rest van de wedstrijd alles of niets. Meerdere opgelegde kansen werden gemist
en, waar je misschien tevreden moet zijn met puntendeling, werden er in deze hectische fase niet altijd de
juiste keuzes gemaakt door Valto. De beslissing viel uiteindelijk twintig seconde voor tijd uit een discutabel
gescoorde doorloop van één van de dames. Het is maar net door welke bril je kijkt, maar door een Valto bril
leek het toch wel erg op snijden. Het verder prima leidende duo vond van niet en hiermee viel eigenlijk wel
het doek voor Valto deze week. Er mocht nog een aanval gespeeld worden, maar de enige kans die daarin
genomen kon worden ketste af op de rand van de korf en viel in handen van de thuisploeg. De
scheidsrechter floot voor de laatste keer vandaag bij de 22-21 eindstand en bleek de thuisploeg vandaag de
meest gelukkige in de slotfase. Een wel erg zure nederlaag, waar we de winst toch eigenlijk al met twee
handen vast hadden. Het heeft niet zo mogen zijn en zullen we de blik weer op volgende week moeten
richten. Dan komt Unitas/Perspectief op bezoek in De Lier. Ook zij zijn vorig seizoen uit de hoofdklasse
gedegradeerd en niet met een droom start aan het seizoen begonnen. Door verlies van SKF en Nieuwerkerk
staan zij met drie punten, door een gelijk spel vandaag tegen KVS, onder Valto in de competitie en zullen
dus gebrand zijn op een overwinning. Wij hebben echter de negende man achter de hand, wat ons
vlaggenschip door dik en dun zal steunen. Het wordt vast weer een mooie wedstrijd op sportpark “de Zweth”
aan de Veilingweg. Voor de thuisblijvers is er weer de life stream, maar we zien u veel liever langs de lijn om
Valto naar een overwinning te schreeuwen.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Avanti B2 – VALTO B1!
Zaterdag 23 september 2017, mocht Valto B1 aantreden tegen Avanti B2, dé wedstijd van hun competitie.
Vorige week stonden we ook al tegenover deze tegenstander maar dan op sportpark de Zweth, met een
spannend einde waarin Valto in de laatste minuut de overwinning naar zich toe wist te trekken. Dus deze
week was de kans om definitief afstand te nemen van concurrent Avanti en een grote stap te doen richting
het kampioenschap. Met veel concentratie en focus werd er op de wedstrijd voorbereid. Nadat de
scheidsrechter in had gefloten, gingen we van start. Beide ploegen begonnen gretig en met veel vechtlust
aan de wedstrijd. Het eerste doelpunt was een feit, een strafworp van Daan. Maar Avanti ging gelijk goed
mee en scoorde ook hun eerste aanval, 1-1. Valto veroorzaakte wederom een strafworp die goed werd
afgerond door Luca. Maar ook weer Avanti die mee scoorde en de stand weer op gelijke hoogte zetten.
Hierna scoorde Bas een vrije bal maar in dit geval wist Valto de voorsprong uit te breiden door een
afstandsschot van Bas. Avanti sloot aan met 3-4, maar Valto hield de voorsprong vast door een strafworp
van Wouter. We bouwden de voorsprong nog verder uit tot 4 doelpunten door een schot van Iris en een vrije
bal van Bas, 3-7. Wouter scoorde een schot maar Avanti hield nog aansluiting en zette de stand op 4-8. Met
deze stand gingen we de rust in. Met een motiverend praatje van Pieter en Floris maakte ze duidelijk dat we
geconcentreerd en scherp moesten blijven en niet zomaar de voorsprong uit handen moesten geven. Dit
lukte want na het fluitsignaal van de scheidsrechter scoorde Bas een afstandsschot. Maar hierna kwam
Avanti terug en scoorde drie keer achter elkaar waardoor we op 7-9 kwamen. Bas sloeg weer het gat van
drie met een schot maar weer bleef avanti bij en scoorde ook. Maar toch lukte het om daarna een grotere
voorsprong te maken door twee schoten van Romeo en een strafworp van Daan, 8-13. Avanti kwam weer
terug op een achterstand van vier. Romeo scoorde weer een schot maar ook Avanti bleef niet achter en
zette de stand op 10-14. Avanti greep zijn laatste kans om nog een gooi te doen naar de overwinning en dat
pakte uit in drie doelpunten waardoor we nog maar op één doelpunt voor stonden. Maar in plaats van dat
Avanti de gelijkmaker scoorde, gooide Romeo het hek dicht met het laatste doelpunt van de wedstrijd en
zette de stand op 13-15. De scheidsrechter floot af en de 2 punten konden officieel mee naar De Lier.
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Kortom en ontzettend goede wedstrijd gespeeld met z’n allen met een goede uitslag. Liz, Romeo, Koert,
Elise en Romy, bedankt voor het meedoen. Volgende week hebben we onze vijfde wedstrijd van de
competitie tegen Refleks en bij winst of gelijkspel slepen we het kampioenschap binnen!
Groetjes Valto B1

Valto B2 (vorige week)
Gisteren speelde B2 een super spannende wedstrijd tegen Phoenix B1. Tijdens een gestage miezer regen
leek het een makkelijke wedstrijd te worden; 5-1 in de eerste helft.
Floris, Rozanne, Martijn, Tessa en Jordy maakt 1 of meerder doelpunten. Na de pauze sloegen de
tegenstanders genadeloos terug zodat het in de laatste minuut 7-7 stond. Gelukkig redde
Annelie de Valto-eer door 20 sec voor het eind vd wedstrijd het laatste doelpunt te scoren; 8-7 pffff.
Emma

Valto C2 - Avanti C2
Vandaag moesten we weer tegen Avanti spelen. Vorige week in de regen hadden we verloren, dus ik wilde
nu wel winnen van Avanti!
De eerste helft waren wij beter dan Avanti. De doelpunten gingen wel gelijk op.
Dus het was spannend, we stonden verschillende keren voor.
De tweede helft ging het minder en hebben we in de laatste minuten verloren met 8 - 9.
Ik vond het echt niet leuk, want we hadden echt kunnen winnen.....
Ik hoop volgende week tegen Des wel weer te winnen!!
groetjes Justin

Valto C4
Vandaag mocht de c4 spelen tegen avanti. Vorige week werd de wedstrijd tegen avanti afgelast omdat het
weer en de velden te slecht waren. Vandaag stonden we met elkaar onder een prachtig zonnige hemel.
Valto stond helaas al snel achter met
0-1. Avanti kreeg het voor elkaar om veel ballen te onderscheppen van Valto.
Het werd 0-2. En Valto had een paar
" bijna" doelpunten maar ja daar winnen ze helaas niet mee.
Toch onderschepte de c ook best aardig wat ballen van avanti en werd er goed over en rond gespeelt.
Nog voordat de eerste helft voorbij was scoorde Anouk een punt en daarmee werd het 1-2.
In de tweede helft scoorde avanti nog meer punten. Nova werd nog hard geraakt op haar neus maar speelde
moedig door.
Uiteindelijk verloor de c4 met 1-6.
Maar ze hebben stuk voor stuk hun best gedaan en leuk samen gewerkt.
Groetjes Gabrielle en joah

Dijkvogels D1 - Valto D1
We moesten uit. De 1e helft ging wel goed, maar die ballen wilden er maar niet in.
We waren 100 keer beter, maar het wilde niet lukken. In de rust was het 2-1 achter.
Toen begon de 2e helft en we scoorden gelijk. En nog een keer. En nog een keer.
En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. 2-8.
Toen kwam het andere vak en zij scoorden ook nog 2 keer. Uiteindelijk dus 2-10!
Dat wordt volgende week een kampioenswedstrijd thuis tegen avanti, dus kom vooral kijken!
Vorige keer hebben we net aan van avanti gewonnen met 4-5, toen waren we niet zo best bezig.
We hebben dus aanmoediging nodig!!
Als we de wedstrijd erna ook winnen zijn we ongeslagen kampioen!
Groetj…. Hey, wacht ff, ik ruik iets…
de overwinning!!!!!!
Haha!
Groetjes Brecht

Nieuwerkerk D6 – VALTO D5
We moesten zaterdag al vroeg spelen, maar we hadden er zin in. En dat we er zin in hadden, liet Lucas
even zien, hij was de eerste die scoorde. Maar Nieuwerkerk maakte het gelijk. En zo ging het een paar keer.
Igor scoorde, Nieuwerkerk maakte het gelijk. Igor scoorde, Nieuwerkerk maakte het wéér gelijk. Toen
scoorde Iris 2 keer en Nieuwerkerk NIET. Daarna was het rust 3 – 5. Dat ging lekker.
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Na de rust was het Nieuwerkerk die als eerste scoorde, maar toen vonden wij dat wij weer aan de beurt
waren. En hoe?! Iris scoorde nog 2 x en Igor nog zelfs 3 keer. Eindstand 4 -10!!
We hebben met z’n allen goed gespeeld, veel ballen onderschept, goed rond gespeeld en heel goed
verdedigd!
Groetjes,
Tristan

Valto E1
We gingen al vroeg naar Zoetermeer toe om de wedstrijd te spelen. Wij kwamen met 2-0 achter en toen
maakte Sara de 2-1 en de 2-2. Toch kwamen we weer achter met 4-2. Isis en Frenk zorgden met goed over
te spelen er voor dat we weer gelijk kwamen. Toen gingen ze naar 8-4. Door doelpunten van Frenk en Sara
werd het 10-9. De laatste minuten werden heel spannend. Het kon alle kanten op. Uiteindelijk kwam de
eindstand op 11-9 door een doelpunt van Toon.
Heel goed gespeeld allemaal. Jammer dat we net hebben verloren. Volgende keer beter.
Groetjes Toon en Richard

Valto E2 – Twist E3
Vandaag speelden we eindelijk weer eens thuis met een zonnetje. We speelden vandaag met Liv, Anne,
Mike, Anouk en invaller Justin van de E3.
De tegenstander kwam uit Vlaardingen. De uit-wedstrijd tegen hen ging verleden week niet door ivm de
regen.
We wisten dus nog niet of ze sterk waren.
De wedstrijd begon heel goed. Er werd snel overgegooid. Niet iedere bal was even strak, maar we waren
veel in balbezit en scoorden er vier.
Rust stand was 4-0.
Na de rust leek het even dat Twist wat sterker was. Ze speelden mooi rond, maar het scoren lukte niet.
De laatste tien minuten kwam Valto E2 weer beter in het spel en scoorde er nogmaals twee.
Net voor het einde wist Twist toch nog één bal te scoren en dat maakte de eindstand 6-1.
Goed gedaan E2. Jullie zijn heel goed bezig.
En Justin bedankt voor je inzet!
Anouk Koole

Valto E3 - Avanti E7
Het was een heerlijk weertje om te korfballen, dus de E3 had er zin in!
Na drie gewonnen wedstrijden wilde de E3 deze wedstrijd ook winnen!
Helaas was Sophie ziek. Maar Anouk wilde wel invallen bij ons!
Coach Lisa moest zelf spelen en kon er dus niet bij zijn. Justin en Ilse wilden wel coachen, dus dat
probleem was ook opgelost!
De E3 ging lekker van start en ze begonnen gelijk met scoren! En dat ging lekker door!
Valto was duidelijk beter dan Avanti en ze wisten er met z'n allen maar liefst 12 te scoren! Gelukkig voor
Avanti wisten ze ook een paar keer te scoren en zo werd de eindstand 12- 3!
Dus de E3 is op weg naar het kampioenschap!!
Anouk, bedankt voor het invallen en Justin en Ilse voor het coachen! Top gedaan!
groetjes Heleen en Milan

Valto F1 - Meervogels F3
Wat een enorm verschil met het weer dan vorige week. Een stralende zon schijnt vandaag op het veld van
Valto. We moeten deze wedstrijd helaas zonder onze coach Mandy doen, maar coach Elise is er en ook
Maaike en Sheila. Bedankt meiden dat jullie weer hebben geholpen. Met elkaar ingooien en de wedstrijd
voorbespreken doen we met veel plezier. Tegenstander we zijn er klaar voor. Valto trapt af met een 1 -0
voorsprong. Bas breekt de wedstrijd voor ons open en Dieke volgt snel 2-0. We zijn wederom weer fanatiek
en fel. In de rust even een limotje en mandy informeren over de stand. We gaan met een 8 -1 voorsprong
beginnen aan de 2e helft. We lopen uit, maar we verdedigen even wat minder goed en de tegenstandiger
krijgt nog meer ruimte door ook hun bonusspeler. We blijven heel goed gooien en samenwerken en hierdoor
heeft iedereen kunnen scoren. We hebben 14-6 gewonnen. Super gedaan! Volgende week zijn we vrij, maar
gaan weer genieten op de trainingen deze week. Groetjes van Lize en Ingrid
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