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Je bent nu officieel een BL-er
Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang in De Lier. Nee, niet op de velden naast Villa Valto. Dé
sportvereniging van het Westland hield even rust. Herfstvakantie. Hoewel, de D5 had nog een wedstrijd
tegoed en de rest van de D-spelers konden niet langer wachten en gingen op eigen initiatief alvast de zaal
verkennen. En ik moet zeggen, het begint ook bij mij al weer te kriebelen. Het veld is leuk, maar de zaal
heeft ook wel wat.
Afijn, terug naar de drukte. Die was er wél bij de Jumbo supermarkt. Daar stonden in de vroege morgen de
eerste fanatieke plaatjesjagers al in de rij om hún boek ik ontvangst te nemen. Het eerste exemplaar heb ik
aan Sven mogen uitreiken en daarna kreeg een ieder die langskwam zijn of haar eigen album. En een setje
stickers om meteen al te plakken en te kijken en te ruilen. Nu maar hopen dat je het boek vol krijgt voor het
einde van het jaar! En bedenk goed, vanaf nu kent iedereen je. Je bent een Bekende Lierenaar. Of
misschien beter, een bekende Westlander in De Lier. Want de tijd Valto alleen leden uit De Lier had, ligt ruim
achter ons. Samen met de twee andere voorzitters van de deelnemende verenigingen ODIS en SV De Lier
voelde ik een gevoel van trots. Het is mooi om zoveel Lierse Sportsterren bij elkaar te zien.
Een deel van die Sportsterren zal ook te zien zijn als team van de week. Supportersvereniging Otlav zorgt
hiervoor en wekelijk is in de Bijblijver te lezen wie deze spelers zijn door een foto en interview. Blader dus
gerust door! Het team van de week mag in de zaalperiode oplopen met Valto 1 of Valto A1 bij
thuiswedstrijden, krijgen een clinic en mogen op een speciale tribune plaatsnemen om de teams bij de
wedstrijden aan te moedigen. Dit doen ze dan ook altijd met veel plezier en enthousiasme. Ik zou zeggen,
doe met ze mee en zorg voor volle tribunes en vele kelen om de teams aan te moedigen in hun strijd voor
het kampioenschap en daarnaast de beker voor Valto 1 + Valto A1 en de cup voor Valto 1 en Valto D1. De
negende man is onmisbaar!
Maar eerst nog de oefenwedstrijden op All Day Valto, 4 november kleurt de Vreeloo-hal oranje, ieder team
speelt thuis. Een leuke dag om alle teams dan ook eens te komen bekijken en aan te moedigen. En mocht je
nog een uurtje vrij hebben in de nacht van 28 op 29 oktober, dan kun je komen kijken hij het waterkorfbal in
het kader van de Spieren voor Spieren actie die dan in het zwembad wordt gehouden. Vind je dat dan weer
te laat worden, is er altijd nog de mogelijkheid om in de Haagse Sportcampus op het Zuiderpark te kijken
hoe onze Valto teams het doen tijdens het beachkorfbaltoernooi, ook op 28 oktober, in de ochtend. Het is
water of zand, mooi toch?
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Tenslotte, de laatste in de rij van huishoudelijke mededelingen, de Algemene Ledenvergadering.
Maandagavond, 23 oktober. Je had hem natuurlijk al lang in je agenda staan, maar zie dit als een
vriendelijke reminder om vooral langs te komen. Voor een kop koffie, de stand van Valto, de nieuwe
bestuursleden, het ere-kleinood en een goed gesprek na afloop.
Ik denk dat ik jullie nog wel ergens tegenkom. Sterker nog, ik verwacht niet anders. Een BL-er zijn brengt nu
eenmaal verwachtingen met zich mee … Tot dan!
Namen het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma komende week t/m 31 okt

Uitslagen 21 oktober 2017
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Nabeschouwingen
Valto D5
Afgelopen zaterdag was er nog 1 team wat in actie kwam op het veld. Valto D5 vertrok enthousiast naar
Achilles om daar de wedstrijd in te halen die eerder afgelast was vanwege het weer. Valto speelde een
lekkere wedstrijd en met rust stond er een 4-3 achterstand op het scorebord. Het kon dus nog alle kanten op!
Maar in de tweede helft wilden er geen doelpunten meer vallen aan Valto-zijde. Achilles scoorde nog wel 3x
en daardoor werd de uitslag 7-3 voor Achilles. Helaas verloren. Maar Valto eindigt wel op een mooie 2e plek
in deze poule met 6 doelpunten uit 6 wedstrijden. Leuk om te vermelden is dat in deze poule 4 van de 7
teams 6 punten uit 6 wedstrijden hebben behaald. Echt een gelijkopgaande poule dus! Hopelijk in de zaal
weer zo'n leuke poule.

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

Afgelopen zaterdag
Was er nauwelijks een programma hooguit een verdwaalde inhaalwedstrijd.
Zover ik weet, kwam alleen Alex in actie bij de inhaalwedstrijd Elburg 1
tegen Rood Wit 1.
Alex meldt hierover: Slechte wedstrijd van beide kanten, zowel technisch al
tactisch. Veel kleine overtredingen en kleine irritaties, eindstand 16-12.
Fijn dat je weer gefloten hebt (voor Valto).

Komende weken
Zie vooral oefenwedstrijden. Er zal vast ook door ons scheidsrechterskorps
geoefend gaan worden. Ik weet alleen geen aanwijzingen.
In ieder geval succes met de voorbereidingen voor de zaalperiode.
Gastheer Peter

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:
Aftredend en niet herkiesbaar, TC: Bart van Muyen. We stellen Bart Versteegen voor als kandidaat.
Aftredend en niet herkiesbaar, secretariaat: Joke van Oudheusden. We stellen Fiona Rijsdijk voor als
kandidaat.
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
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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

Actie voor beeld en geluid succesvol!
De afgelopen weken heeft de E, D en C-jeugd flink hun best gedaan
om alle loten te verkopen voor de Grote Clubactie én met succes!
Vrijwel iedereen heeft alle loten kunnen verkopen op een klein
aantal loten na, dus daar zijn we enorm blij mee. We kunnen dit
bedrag zoals aangegeven heel goed besteden aan het
professionaliseren van diverse communicatie-middelen t.a.v. beeld
en geluid. En zo hebben we daar allemaal weer profijt van.
Iedereen heel hartelijk dank voor jullie inzet!
Hans Ridder, Annemieke van Leeuwen, Chantal van Kester

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Waren we vrij! Heerlijk zo’n week waarin alle teams uit kunnen rusten, ook al heb ik vele gezien met een bal
in de handen in de Vreeloo hal. Ik zelf ben richting Zutphen gegaan en wilde daar in een korfbalvrijweekend
e
ook de lokale Club ZKV zien spelen. OKC op het veld en 1 klasse in de zaal, 160 km uit elkaar maar voelde
toch overeenkomsten! Helaas is vrij ook echt vrij, dus geen korfbal in Zutphen.

Trainen komende weken
Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd in het trainingsschema aangezien op die manier elk team nog
steeds training kon krijgen! Hoe groter we worden als Valto hoe moeilijker dit is, dus denk met ons mee en
help ons waar mogelijk, we zullen het met elkaar moeten doen! Kijk op de Valto website voor de
trainingstijden (competitie – trainingstijden ’17 – ‘ 18).

Oefenweekenden
De oefenwedstrijden zijn al even bekend, maar zorg ook dat de wedstrijden bekend zijn binnen de teams!
Een klusje voor de trainers en coaches om deze dus te delen binnen de app groepen. Zie het bericht op de
website: ‘schema oefenwedstrijden zaalseizoen’ voor alle wedstrijden.

Herhaling berichten
Reserveshirts V5/8, A2/A3, B2/B3
Sinds kort hebben we nieuwe zwarte reserve shirts, voor het geval dat de tegenstander ook in het Oranje
speelt. Deze shirts zijn bedoelt voor Valto 5 t/m 8, de A2 & A3, de B2 & B3. De shirts zijn te vinden in een
zwarte tas linksboven in het tassenrek in de Villa.

Kampioenen!
Het afgelopen veldseizoen zijn er weer een hoop kampioenschappen te vieren, namelijk: Valto F1, E3, E2,
D1, C1, B2, B1 en Valto 6! Acht kampioenen om te huldigen tijdens All Day Valto, wat een aantal! Heel goed
gedaan allemaal.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

Liefde
Een scheidsrechtster uit Hilvarenbeek
floot haar partijtje elke week.
Ze deed dat met veel plezier;
ook bij Valto in De Lier.
Tot ze voor de liefde bezweek.
To Val
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Zaterdag 4 november wordt er voor de B en C jeugd
een film marathon georganiseerd.
Dit houdt in: veel films kijken vanuit je bed
en zo min mogelijk slapen…..
Waar?
Hoe laat?
Tot hoe laat?
Meenemen?
Vragen?

In de Villa
21.00 uur verzamelen
9.00 uur gaat iedereen weer naar huis.
Een luchtbed en een slaapzak.
Bij Sharon Prins & Nick Voskamp
PS: Voor eten & drinken wordt gezorgd!
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filmavond voor de e & d jeugd !
Eten en drinken
wordt door mij
geregeld!!
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Team(s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een aantal wedstrijden
van de A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen dit
teams zijn uit de C/D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1 en Valto A1 intenser wordt en
de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto 1/ 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.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste
eindstand te raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de
wedstrijd bekend gemaakt worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat 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 van je Valto tenue, zodat iedereen hetzelfde gekleed
is! Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.

Datum

Tijd

Wedstrijd

Team vd
week

Speler
valto1 of A1

Filmen

Speaker

28-10-2017

15.15uur

Valto 1 – Ondo 1

E1 + E2

Kevin

Floris Prins

Ivar v.d Stok

18-11-2017

Valto 1 –RWA 1

D4

Zané

02-12-2017

Valto 1 – Tjoba 1

D3

Laurens

02-12-2017

Valto A1 – Tempo A1

C3

Thijs/Max

09-12-2017

F1 + F2

Iris

09-12-2017

Valto 1 –
Vriendenschaar 1
Valto A1 – KCC A1

C4

06-01-2018

Valto 1 – Albatros 1

D5

Simon/
Martijn/Rick
Naomi

06-01-2018

E3+E4

13-01-2018

Valto A1 – Albatros
A1
Valto 1 – Juliana 1

27-01-2018

(sporthal de
hoeksteen)
Valto 1 –VEO 1

27-01-2018
17-02-2018
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hoeksteen)
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D1

Sheila/
Maaike
Mees

F3 + F4

Judith

kangoeroes

Lisa/Myrte/
Vera
Frank

D2
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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

Even voorstellen! Team van de week Valto E1
Wie spelen er allemaal in dit team?
Frenk Poot, Toon van Vliet, Isis Groen, Sara Dukker, Elise van
Dijk
Wie zijn de trainers/coaches?
Bas Ridder en Vera van der Eijk coachen en trainen de E1 +
natuurlijk alle andere E trainers.
Wat kan dit team erg goed?
De E1 kan er goed snel overspelen met elkaar. Ze hebben al
vaker met dit team samen gespeeld en weten elkaar dus goed te
vinden. Ook kunnen ze dichtbij kansen zoeken.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Het team vindt het moeilijk om bij hun tegenstander te blijven al
moeten ze verdedigen. Ze staan dan soms nog te dromen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
We hebben al hele spannende wedstrijden gehad wat wij heel
leuk vonden. Wij gaan nog leuke dingen doen zoals sinterklaas
vieren met elkaar.
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
22-20
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
De E1 is zelf vrij. Wij hebben 4 november onze eerste
oefenwedstrijd

Even voorstellen! Team van de week Valto E2
Wie spelen er allemaal in dit team?
In dit gezellige team spelen Déon, Mike, Anne, Anouk en Liv.
Wie zijn de trainers/coaches?
Lysanne is onze coach en we krijgen training van Vera, Bas, Iris,
Laura, Julia, Martijn, Ruben, Luca, JP en Amber.
Wat kan dit team erg goed?
Scoren! Bijna iedere wedstrijd maken we meer dan 10
doelpunten.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Goed op blijven letten in de verdediging want soms zijn we
zomaar onze tegenstander kwijt.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat we op het veld kampioen zijn geworden!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Valto gaat laten zien dat ze veel beter zijn en wint de derby met
28-23.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
De E2 speelt pas weer op All-Day Valto tegen Olympia E2.
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Wedstrijdverslagen
Vakantie zit er weer op voor de VALTO selectie.
Sponsor: Martien Stolze B.V.
De spelers van de selectie teams hebben een weekje kunnen genieten van hun vrije avonden. Hoewel
enkele spelers het niet konden nalaten om een balletje te gaan schieten in de Vreeloohal, om het balgevoel
vast te houden.
Voor het zaalseizoen komende week weer in alle hevigheid los zal barsten met de Haagse korfbaldagen,
waar VALTO titelverdediger is, nog even een korte terugblik op wat er gebeurd is.
In voorbereidingen op de veldcompetitie werden weer de nodige wedstrijden gespeeld, waarna Marrien de
spelers bekend maakte die het voor VALTO 1 moesten gaan doen in de overgangsklasse B. Het
kampioensteam werd op twee plaatsen gewijzigd. Zané en Mees die overgekomen waren van Fortuna en
TOP (S) namen de plaatsen van Sanne en Bart in. Hierdoor moesten de vakken in het begin van de
competitie nog een beetje aan elkaar wennen. De KNKV heeft VALTO in een pittige poule ingedeeld met
UNITAS en Sporting Trigon die uit de hoofdklasse gedegradeerd zijn, Nieuwerkerk en KVS die vorig seizoen
meededen om het kampioenschap in de overgangsklasse en FIKS en Swift (M) die beiden een jaar
overgangsklasse ervaring hebben. Het was dus even afwachten waar we zouden staan na de eerste helft
van de competitie. De eerste wedstrijd tegen KVS ging VALTO nog als grote underdog het veld in met een
gevoel dat het niets te verliezen had ging men van start. VALTO kon verrassend goed mee met de
thuisploeg en heeft dan ook met een nipte overwinning gelijk de eerste punten gepakt. Hoewel niet in alle
wedstrijden het goede niveau gehaald werd, kunnen we wel zeggen dat we van de zeven wedstrijden vijf
prima wedstrijden op de mat hebben gelegd. Tegen kampioenskandidaat SKF werd prima partij gegeven,
maar moesten de punten aan de Veenendalers gelaten worden. FIKS, wat nu verrassend koploper is, delfde
het onderspit in De Lier. Op bezoek bij Sporting Trigon werden twee dipjes in de wedstrijd VALTO fataal en
werd nipt verloren. Ook thuis tegen UNITAS werd weer prima strijd geleverd, maar was het dipje na de rust
er de oorzaak van dat er na een prima inhaalslag niet meer dan een puntendeling in zat. Dit gebeurde ook
op bezoek in Middelburg bij Swift, alleen kon VALTO daar niet de inhaalslag maken en werd onnodig met
27-23 verloren. In de laatste wedstrijd kwam Nieuwerkerk op bezoek in De Lier en wist VALTO voor eigen
publiek wederom een prima wedstrijd neer te zetten. Toch wisten de gasten VALTO na de thee weer te
verrassen en binnen tien minuten een 12-9 achterstand om te zetten in een 12-14 voorsprong. Dat er
uiteindelijk zes punten achter onze naam staan zal menig VALTO supporter tevreden mee zijn. Ik denk zelf
dat dit er meer hadden kunnen zijn, want het keurkorps was niet alle wedstrijden even scherp. Dit moet in de
returnwedstrijden in het voorjaar wel beter kunnen, zodat het verblijf in de overgangsklasse met een jaar
verlengd kan worden.
Voor de Haagse Korfbaldagen is VALTO 1 in poule C ingedeeld met Velocitas, ONDO (G) en KZ Danaïde.
Donderdag 26 okt. Is de eerste wedstrijd tegen Velocitas, wat we kennen van de Zuidholland Korfbalcup in
seizoen 15-16. Toen was het een wedstrijd waarin VALTO pas in de tweede helft het verschil kon maken.
e
Het kan donderdagavond in de Vreeloohal dan ook alle kanten op tegen deze koploper in de veld 1 klasse
C. Dan is zaterdagmiddag de tweede wedstrijd tegen ONDO die ook in de Vreelohal gespeeld zal worden.
De laatste poule wedstrijd tegen KZ Danaïde stond eerder in het programma in de Hofstede in Maasland
gepland, maar is ( helaas voor mij) door de organisatie verplaatst naar dinsdagavond in de Zuidhaghe hal in
Den Haag verplaatst. Naar de vorm van afgelopen weken kijkend, verwacht ik dat VALTO donderdag weer
zal mogen aantreden in de halve finale tegen de winnaar van poule A. Voor een verdere voorspelling is het
wel erg koffiedik kijken dus waag ik me er niet aan. Het zou natuurlijk wel erg leuk zijn als we na het
prolongeren van de Westland Derby’s, ook weer bij de Haagse Korfbaldagen tot de eindstrijd door kunnen
dringen. Laten we het met z’n allen gaan zien.
Voor VALTO 2 zal er nog een heet voorjaar komen na de zaal. Zij hebben in de eerste helft van de
competitie één keer een nederlaag te verwerken gekregen en deze hebben ze eigenlijk vooral aan zichzelf
te danken. In Delft werd de wedstrijd op een bedenkelijk niveau aangevangen en liet men zich door het
fysieke spel van DES uit de wedstrijd spelen. Dat zelfde DES heeft helaas geen steek laten vallen en gaat
als Herbstmeister de zaal in. In het voorjaar zal er dus zeker tegen DES 3 een sterk VALTO 2 moeten staan
om weer op kampioenskoers te komen. Hoewel lang niet alle wedstrijden van grote schoonheid waren
werden toch alle wedstrijden vrij makkelijk gewonnen. Bij de eerste wedstrijd in Leiden tegen Pernix gelijk
een monsterscore van 13-33. Het was alleen jammer dat we wel gelijk Pieter zagen uitvallen met een
blessure, waarna hij vijf weken aan de kant moest blijven. Gelukkig werden de meeste andere wedstrijden
ook met ruim verschil gewonnen, waarbij wel vaak pas in de tweede helft het verschil gemaakt werd. Alleen
de wedstrijd in Delft zakte VALTO 2 zoals gezegd door de ondergrens en werd er verloren. Met de goede lijn
die we de laatste drie wedstrijden hebben ingezet gaan we in de zaal een klasse hoger spelen. De reserve
e
e
1 klasse E is gelukkig voor het grootste deel gekoppeld aan de 1 klasse E poule, waarin VALTO 1 is
ingedeeld, zodat ook bij de Zeeuwse wedstrijden tegen Fortis en Tjoba er wat support bij kan zijn. Na de
oefenwedstrijden gaan we dus met frisse inzet de competitie in waar we dan rond de Kerst weer de balans
op zullen maken voor de returnwedstrijden gespeeld gaan worden. Tot die tijd hoop ik u bij veel wedstrijden
e
langs de lijn te treffen, want de 9 man maakt het verschil. Arno van Leeuwen.
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Valto D5 – Avanti D6 (vorige week)
Zaterdag 14 oktober speelde we tegen Avanti. Het was heel mooi weer!
We begonnen de wedstrijd vol goede moed. Gelukkig scoorde Tristan 1-0. Avanti had heel veel kansen maar
scoorde gelukkig niet. Met 1-0 gingen we de rust in. Na de rust scoorde helaas Avanti 1-1. Heel snel daarna
scoorde Roos gelukkig 2-1. Maar helaas scoorde Avanti binnen een paar minuten weer 2-2. Daarna is er
helaas niet meer gescoord. Avanti scoorde nog wel in de laatste minuut maar die was gelukkig verdedigd
dus werd het uiteindelijk 2-2. We hebben goed gespeeld en het was een leuke wedstrijd.
Groetjes Michelle van Mensch

Valto F2 (vorige week)
Vandaag had Valto F2 de laatste wedstrijd tegen Nieuwerkerk F5. Wat een top wedstrijd in de zon!! De
meiden waren goed wakker. Jet scoorde de 1-0 daarna volgde er in de 1e helft nog 2 door jade en 3 door
jennifer, Veerle scoorde er ook 1. De 1e helft stonden we dus voor met 7-0. De 2e helft scoorde Nieuwerkerk
hun 1e. Luna verdedigde goed en kon vaak de bal pakken. Veerle maakte er nog 8-1 van en jade maakte de
laatste nog toen was het 9-1 Top meiden goed gespeeld. Nu lekker vakantie! Tot over 2 week.
Groetjes jennifer en esther

Geef je nu op als waterkorfbalteam!
In de nacht van 28 op 29 oktober is het weer tijd voor de wintertijd en dus voor de Wintertijd Challenge. Dé
jaarlijkse actie van Spieren voor Spieren om aandacht te vragen voor spierziekten en het onderzoek daar
naar. Optisport organiseert in samenwerking met VALTO een waterkorfbaltoernooi waar ook jij aan mee kunt
doen.
Dit is een combinatie van korfbal en waterpolo waarbij je samenwerkt om te scoren. Schrijf je in met
minimaal 4 vrienden, familie leden, sport maatjes, collega's of buren en ga met maximaal met 6 mensen de
strijd aan tegen andere teams. 4 zwemmers mogen in het water en er mag zo vaak gewisseld worden als je
wilt. De partijtjes duren 10 minuten. Door met elkaar over te gooien is het de bedoeling de bal in de korf te
gooien. De afgelopen 3 jaar was het een groot succes.
Hoe kunnen jullie je inschrijven? Ga naar https://www.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spierenvoor-spieren/tab-waterkorfbal en druk op de knop “Ik doe mee" en volg de stappen. Verder willen we je
vragen een mail naar angelathoen@yahoo.com te sturen met de namen die mee doen en jullie team naam!
Je betaalt 25,- euro per team voor Spieren voor Spieren. Het team dat het meeste sponsorgeld en het team
met de meeste sponsors bij elkaar weet te krijgen winnen een leuke prijs!

Geef je dus snel op!
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Op zaterdag 28 oktober 2017 wordt er
een waanzinnig beachkorfbal toernooi
georganiseerd in het spiksplinternieuwe
sportcampus in het Zuiderpark Den
Haag.
Naast de jaarlijkse populaire Haagse
Korfbal dagen is er speciaal voor jullie
een sportief side-event (het
beachkorfbaltoernooi) georganiseerd
voor de D- t/m de B-jeugd. De indoorbeachhal, een unieke locatie, is dé plek
waar de jeugd hun kunsten kunnen
vertonen en een enorm gave ervaring
gaan meemaken.

Inschrijven
Stuur een mail naar: beachkorfbaldenhaag@gmail.com met onderstaand informatie:
-

Een spetterende teamnaam
Minimaal 4 spelers (+ max. 6 wissels)
Minimaal 1 teambegeleider met naam + telefoonnummer
Leeftijdscategorie (D, C of B)

Inschrijfkosten
Deelname aan het beachkorfbal toernooi is geheel kosteloos! VOL = VOL
Algemene informatie
Tijdens een beachkorfbal wedstrijd speel je 4 tegen 4 onder opzwepende muziek. Je neemt het met je team
op tegen andere teams uit jou leeftijdscategorie. Beachkorfbal is een zware sport en daarom raden wij aan
om genoeg wissels mee te nemen.
Een team hoeft niet alleen gevuld te zijn met korfballers, niet-korfballers zijn ook van harte welkom bij dit
side-event. Beachkorfbal is voor plezier, dus laat iedereen een sportief vriendje of vriendinnetje meenemen.
Als je team is aangemeld krijg een informatiebrief met verdere instructies over de locatie, regels en
programma
-

Datum: zaterdag 28 oktober 2017
Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 24, 2533 SR Den Haag
Tijd: 09:30-12:30
Vrij en kosteloos parkeren

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, proberen wij dit z.s.m. te beantwoorden.
Tot 28 oktober in de sportcampus! #altijdzomer
Met vriendelijke groet,
Projectgroep Beachkorfbal Den Haag
06-26622407
KNKV Beachkorfbal
http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/
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