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All Day, All Night
Het was weer een drukte van belang afgelopen zaterdag in de twee hallen die De Lier rijk is. Nu is het iedere
zaterdag wel druk, maar als 28 van de 31 Valto-teams thuis hun laatste oefenwedstrijden spelen én de
Kangoeroes actief zijn, is het echt vol. Gezellig vol. Tel daar het diplomazwemmen bij op en het is zoeken
naar een leeg parkeervak. Maar uiteindelijk gevonden en dus op naar binnen.
Ik heb zelf een aantal wedstrijden kunnen zien en het was een feest al die teams in actie te zien. All Day
Valto is al jaren een begrip en het is fijn om zo het zaalseizoen officieel af te trappen. Even voelen hoe dat
ook al weer was met die vloer en spelen zonder wind, regen of felle zon. En kijken waar je staat. Waar moet
nog aan gewerkt worden, wat loopt al goed. Voor aanvang van de wedstrijd van Valto 2 hebben we de
kampioenen van de najaarscompetitie gehuldigd. Omgeroepen worden, een mooie medaille uit handen van
een aantal selectiespelers krijgen, op de foto gaan én een welverdiend applaus van het aanwezige publiek in
ontvangst nemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en succes in de zaalcompetitie.
Die morgen was ik ook getuige van de Kangoeroetraining. Mooi om een paar nieuwe gezichtjes te zien na
de Kangoeroe-instuif. Vanuit de Kangoeroes is er namelijk een nieuw team geboren, Valto F4 speelde haar
eerste wedstrijd in de zaal deze zaterdag. De overgebleven Kangoeroes werden weer begeleid door een
aantal jeugdleden onder leiding van Sharon. Zoals al eerder aangegeven zoeken we nog iemand die deze
begeleidende rol overneemt. Ik kan alleen maar zeggen dat het ontzettend veel voldoening moet geven om
kinderen in deze leeftijd kennis te laten maken met bewegen, spelletjes, samenspelen, plezier in sport, maar
ook met de vereniging. Het is een eerste kennismaking en wellicht lopen hier de talenten van de toekomst
wel rond. Daar zijn we nu natuurlijk nog helemaal niet mee bezig, want plezier en bewegen staat hier
centraal!
Na de eerste helft van Valto 2 was het tijd om naar Den Haag af te reizen, de finales van de Haagse
Korfbaldagen. We zijn gevraagd om daar de live streams te verzorgen, iets wat de clubkas ook een leuk
centje oplevert en waar we Valto weer mee op de kaart hebben gezet. Leuk voor het streamteam dat daar
acte de présence gaf, was dat Valto 1 zelf in de finale stond. Voor de tweede keer in twee jaar tijd. En dan
opnieuw de overwinning pakken is de kers op de taart van deze oefenperiode. Goed om te zien dat we klaar
zijn voor het zaalseizoen. Dat winst in tijdens de HKD geen garantie is, werd vorig jaar duidelijk, maar we zijn
gegroeid en ik denk dat de kansen er zeker zijn. Mits iedereen er achter staat, het publiek incluis!
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Sportief en interactief kunnen we dus terugkijken op een geslaagd weekend. Met dank aan de Haagse
Korfbaldagen, die met het beachkorfbal en een G-korfbal-klasse een mooie, vernieuwende stap heeft
gemaakt. De G-finale was dan ook een leuk om te zien, voor veel publiek en een feest voor de spelers in het
veld. Mijn dank gaat ook uit naar het team enthousiaste Valto leden die hierbij hebben geholpen. Dit
weekend was Rick er niet bij vanwege internationale scheidsrechterverplichtingen, maar Michael, Thomas,
Steven, Daan en Thom stonden hun mannetje. Zij werden aangevuld door Arthur en Arjan die we met name
kennen als scheidsrechter, geen lid zijn van Valto, maar wel hebben meegewerkt om deze nieuwe ervaring
tot een succes te brengen. En dat tot in de late uurtjes. Super! Overigens werd het scherpe beeld mede
mogelijk gemaakt door sponsor Priva en de reclame in beeld door Korfbalshop.nl en VDL Fleurs. Dank
daarvoor!
Ik zie u graag maandagavond 6 november weer voor de eerste ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup, bij
Twist, in Vlaardingen, Valto D1 en Valto 1, aanvang 19.00 uur. Dat lijkt maar 2 dagen na zaterdag en dat is
het ook. Maar niet minder leuk!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Nog paar dagen om te bestellen
Nog maar 2 dagen om een mok, poster of sleutelhanger te bestellen in de Valto webshop. Bestel jouw
plaatje, of die van je team, een scheidsrechter of LIERSE TROTS op één van deze producten en heb ze
vóór de feestdagen in huis!
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Programma komende week

De Bijblijver, 6 november 2017

3

Opstellingen 11 november 2017
VALTO 1 en VALTO 2: opstellingen in overleg
VALTO 3 – aanwezig 15.45
uur
Heren: Laurens, Rob, Ruben, Roland, Kees, Niels L en Niels K
Dames: Antoinette, Lisa, Sharon, Petra, res: Anna
VALTO 4 – aanwezig 13.15
uur
Heren: Steven, Michael, Thomas, Twan, Ruben en Alex
Dames: Lisanne, Esmée, Manon, Romy, Rosalie en Joyce
VALTO 5 – aanwezig 14.30
uur
Heren: Mark, Marco, Frank, Jeroen en Michiel
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Anna, res: Petra D
VALTO 6 – vertrek 14.15 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne
VALTO 7 – aanwezig 15.45
uur
Heren: Bo, Rinze, Jelle, Wouter, res: Frank P
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie
VALTO 8 – aanwezig 17.00
uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart, Peter en Marco
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Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Rosanne, res: Marije

Uitslagen All day Valto en zo
Niet bekend bij redactie. Staan niet op de site bij uitslagen.

Afmelden wedstrijden zaalcompetitie
De afgelopen weken heb ik al een aantal afmeldingen gehad, maar het zijn er nog maar heel weinig, dat kan
natuurlijk een heel goed teken zijn, omdat iedereen er verder gewoon elke zaterdag is. Dat zou het voor mij
heel makkelijk maken! 😊
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je er nog niet aan toe gekomen bent…….. Bij deze dus nogmaals de
oproep:
Mocht je nu al weten dat je er een zaterdag niet bij kunt zijn, dus ook als het pas over een paar maanden is,
meld je dan zo snel mogelijk af door een mail te sturen naar wsz@ckv-valto.nl Ik wil je echt met klem
verzoeken een mail te sturen en geen appjes, zodat ik op die manier het overzicht kan bewaren en er geen
(of weinig) fouten gemaakt worden.
Aanvullend hierop: in de zaal wordt er natuurlijk nogal eens op verschillende tijden gespeeld door de
seniorenteams (van de ochtend tot laat in de avond), dus mocht je bij je eigen wedstrijd niet kunnen spelen,
omdat die bijvoorbeeld ’s avonds gepland staat, en je bent overdag wel beschikbaar om met een ander team
mee te doen, of andersom: je kunt ’s avonds wel, maar overdag niet, zet dat er dan gelijk even bij. Hierdoor
kan ik misschien een ander gat weer opvullen!
Iedereen veel succes in de zaalcompetitie en mochten er verbeterpunten zijn, dan hoor ik ze graag!
Groetjes Petra Dijkstra

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

Afgelopen weken
Stond in het teken van de oefenperiode als voorbereiding op de zaal. Weet
dat onze mannen alweer de nodige oefenpotjes gefloten hebben..
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben zodat veel ploegen konden
oefenen.

Komend weekend
De aanwijzing zoals die nu staat (inclusief de gastheren):

Scheids

Gastheer

11:00 Valto C2

ADO C1

(Frans van Staalduinen)

12:00 Valto C1

Avanti C1

(Frans van Staalduinen)

13:00 Valto A2

IJsselvogels A2

(Frans van Staalduinen)

13:05 Maassluis A1 KCC / SO natural A2 Cock Matthijsse
14:10 Valto 4

VEO 5

14:15 Oranje Wit B1 DeetosSnel B1

(Jeanette Ris)
Jan Korteland

15:15 Valto 5

Thor 2

(Jeanette Ris)

16:30 Valto 3

Nieuwerkerk 4

(Jeanette Ris)

18:45 Dijkvogels 1

Erasmus 1

Pierre van V

Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Succes mannen!
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Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Won de Valto selectie de Haagse Korfbaldagen voor de tweede keer op rij! Een
fantastisch resultaat in de HKD waar zowel Valto 1 als Valto 2 actief zijn geweest.
Valto 2 won de wedstrijd ook nog die zij overdag speelden tijdens All Day Valto!

All Day Valto
All Day Valto was een groot succes! Ondanks dat Valto 1 niet thuis speelde zaten beide hallen helemaal vol
de gehele dag en hebben alle teams een goede oefenwedstrijd kunnen spelen. Komend weekeinde gaat de
competitie weer beginnen en is het voor de teams de zaak de trainingen en oefenwedstrijden in de zaal om
te gaan zetten tot competitie punten!

Sleutel van de Villa bij familie Kok
Al jaren ligt de sleutel van de Villa bij de familie Kok, op te halen voor toegang tot de Villa en trainingsvelden
voor trainers, coaches en schoonmakende teams. In de winterperiode zal deze niet beschikbaar zijn! Mocht
je bij de Villa moeten zijn dan kan een sleutel geleend worden van Jan Jaap Elenbaas of van Bart
Versteegen.

Kampioenenparade!
Voor de wedstrijd van Valto 2 is de kampioenenparade geweest en zijn onze kampioenen weer in het
zonnetje gezet! Foto’s van dit moment zijn gemaakt door Arie Dijkstra en te vinden via:
https://photos.app.goo.gl/1WIP74iFqEXbw9EA2

Live streams thuiswedstrijden + Streamteam HKD
De stream van Valto is al wat langer bekend, maar ook tijdens de Haagse Korfbaldagen is het streamteam
actief geweest! De finale wedstrijden van de junioren, senioren en het G korfbal is professioneel gestreamd.
Vele complimenten zijn al langs gekomen voor de inzet en de techniek. Ook de live wedstrijden van Valto
worden live gestreamd, dus mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd live te bezoeken,
bezoek dan valto.tv/live!
e
Dat gezegd hebbende is het doel van de Valto selectie om mee te draaien in de top van de 1 klasse en
vooruit te kijken naar een kampioenschap. Dat lukt alleen als we zoveel mogelijk mensen langs de kant
mogen blijven verwachten! Maak dus de reis naar de Vreeloo hal, eet lekker een ‘Valto menu’ mee en sluit
aan bij Vakkie V!

Herhaling berichten
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).

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.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
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Jan van de Laarweg 10 De Lier
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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

Gezocht
Helpen achter de bar op het VALTO feest en hulp gezocht bij de jassen!!!
Geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com je moet wel 18+ zijn bellen mag ook: 06-41317088.
Groetjes, GJ

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
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Speler
valto1 of A1

Filmen

Speaker

28-10-2017

15.15uur

Valto 1 – Ondo 1

E1 + E2

Kevin

18-11-2017

16.30uur

Valto 1 –RWA 1

D4

Zané

02-12-2017

16.30uur

Valto 1 – Tjoba 1

D3

Laurens

02-12-2017

13.10uur

Valto A1 – Tempo A1

C3

Thijs/Max

09-12-2017

17.10uur

F1 + F2

Iris

09-12-2017

14.20uur

Valto 1 –
Vriendenschaar 1
Valto A1 – KCC A1

C4

06-01-2018

16.40uur

Valto 1 – Albatros 1

D5

Simon/
Martijn/Rick
Naomi

06-01-2018

13.10uur

E3+E4

13-01-2018

19.10uur

Valto A1 – Albatros
A1
Valto 1 – Juliana 1

27-01-2018

16.15uur

(sporthal de
hoeksteen)
Valto 1 –VEO 1

27-01-2018

13.20uur

17-02-2018

19.50uur

Valto A1 –Die Haghe
A1
Valto 1-Fortis 1

D1

Sheila/
Maaike
Mees

F3 + F4

Judith

kangoeroes

Lisa/Myrte/
Vera
Frank

D2

Floris Prins

Ivar v.d Stok

(sporthal de
hoeksteen)

Wedstrijdverslagen
VALTO na 4e overwinning weer finalist HKD.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Dinsdagavond heeft VALTO laten zien over een brede selectie te beschikken. De derde poulewedstrijd
tegen KZ Danaïde werd door VALTO 2 afgewerkt om het vlaggenschip te ontzien, maar vooral om zelf ook
e
e
een oefenwedstrijd tegen een 1 klasser te spelen. Omdat beide ploegen in de 1 klasse uitkomen werd er
met schotklok gespeeld. Zelf kon ik niet aanwezig zijn bij deze pot, maar heb van meerdere mensen
vernomen dat VALTO een prima wedstrijd op de vloer heeft gelegd. Toch bleef het tot het eind spannend,
maar werd er een prima 17 – 21 overwinning gehaald. De spelers van 1 werkte een rustige training af in
voorbereiding op de halve finale in de HKV hal tegen het altijd lastige Excelsior. Ook vanavond werd de
halve finale met schotklok gespeeld, wat dus tweemaal 25 minuten zuivere speeltijd betekende. Met een
door Lierse vrijwilligers bemande jury tafel ging de wedstrijd van start. Excelsior mocht als thuisspelende
ploeg de bal uitnemen. Beide ploegen gaven verdedigend veel druk, waardoor het even duurde voor het
eerste doelpunt viel. Het was Excelsior die de score opende na bijna twee minuten spelen. Frank zou voor
VALTO even later ook de 0 van het scorebord schieten. Aan het eind van de wedstrijd zou blijken dat de 1-0
de enige keer zou zijn dat Excelsior op voorsprong stond. Na acht minuten had VALTO het eerste gaatje
geslagen naar 1-4 door treffers van Judith, Laurens en Frank. Excelsior is in het verleden altijd een lastige
tegenstander gebleken voor VALTO en dat bleek vanavond weer niet anders. Er werd een inhaalslag
gemaakt naar 4-5 in de elfde minuut en leek VALTO te wankelen. De verdediging stond echter als een huis
vanavond, waardoor Frank toch vier minuten later het verschil weer terug op twee kon brengen. Door om en
om te scoren bleef het enorm spannend tot de rust en bleef Excelsior aan een kort elastiek hangen. Dankzij
Mees en Bart werd het 5-7 en 6-8 twee minuten voor de rust. Excelsior zette alles op alles om nog voor de
rust weer de aansluiting te krijgen. Het was echter Mees die er voor zorgde dat VALTO met een 6-9
voorsprong de kleedkamer opzocht.
Vanavond kwam VALTO dan toch weer iets minder scherp uit de kleedkamer, waardoor Excelsior in de
gelegenheid werd gesteld om de opgelopen schade te herstellen. Bij 8-9 was daar weer de aansluiting,
waarmee het voor VALTO weer even tijd werd om de juiste kansen te pakken. Bart en Mees herstelde de
voorsprong weer naar 8-11. Het lukte echter niet om het verschil te vergroten naar vier, want door een foutje
in de verdediging mocht Excelsior vanaf 2,5 m het verschil verkleinen naar 9-11. VALTO bleef echter ook
mee scoren, zodat het verschil steeds weer terug op drie werd gezet. Nog één keer zou Excelsior de
aansluiting krijgen. Na de buzzer beater van Mees wist Excelsior weer eens twee doelpunten achter elkaar
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te scoren, waardoor het halverwege de tweede helft 12-13 stond. Met nog negen minuten op de klok begon
het aanwezige VALTO publiek zich weer te roeren en ging als één man achter het team staan. Vijf minuten
later bleek dit ook weer niet voor niets, want door de twee treffers van Bart en het doelpunt van Judith was
het 13-16. Frank kreeg de kans om de eerste vier punten voorsprong te maken, maar hij had een zeldzame
off day vanaf de strafworpstip en miste dit buitenkansje. Er waren nog minder dan vijf minuten te gaan, dus
bracht Excelsior de nodige verse spelers binnen de lijnen en schakelde een tandje bij zoals we van hen
gewend zijn. Het prima leidende arbitrale duo doorzag de acties van de Delftse ploeg en wist het allemaal op
waarde te schatten. Toch wist Excelsior twee minuten voor tijd weer de aansluiting te krijgen bij 15-16 en
werd het tijd dat de Lierse aanhang zich weer liet horen. De laatste twee minuten zuivere speeltijd leken een
eeuwigheid te duren, maar gelukkig wist Mees weer snel de korf te vinden. Toch was het nog ander halve
minuut bloedstollend met Excelsior wat nu echt alles uit de kast trok, maar zonder resultaat bleef. VALTO
ging goed om met de enorme druk die de Delftse ploeg op onze aanval zette. Na een “rustig” uitgespeelde
aanvalt wist Bart de eindstand 15-18 op het score bord te zetten van onder de korf. Er was nog bijna een
minuut te gaan, maar VALTO was vandaag ijzersterk in de verdediging en wist de bal weer te
onderscheppen. De laatste aanval was voor VALTO, wat de resterende tijd vol speelde en na deze
overwinning voor de tweede keer op rij als finalist mag aantreden in de Haagse Korfbaldagen. Weer een
prachtige teamprestatie van ons vlaggenschip, wat helaas wel Zané al in de eerste helft zag uitvallen met
een enkel blessure. Maaike speelde de wedstrijd op haar plaats weer niet onverdienstelijk uit. Ook was er in
de tweede helft nog een schrikmomentje toen Iris ter aarde stortte, maar zij kon gelukkig verder.
Het wordt dus weer een druk dagje zaterdag met All Day VALTO voor alle leden en supporters. Nu maar
hopen dat er een supportersschare bij de finale wedstrijd van het vlaggenschip aanwezig kan zijn om het te
steunen tegen ex-overgangsklasser Phoenix, wat vanavond de andere halve finale wist te winnen van
FUTURA. Ook deze wedstrijd is in de HKV hal en zal om 17:50 uur starten.
Graag tot zaterdag, Arno van Leeuwen.

VALTO flikt het weer bij de Haagse korfbaldagen.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
De voorbereidingen op het zaalseizoen verlopen dit jaar weer prima. Net als vorig jaar wist het keurcorps
van Marrien weer alle poulewedstijden te winnen en mocht donderdagavond aantreden in de halve finale.
Ook deze wedstrijd wist VALTO naar zich toe te trekken door het altijd lastige Excelsior te verslaan.
Hiermee was ons vlaggenschip verzekerd van een plaats in de finale van de Haagse Korfbaldagen. Met
Futura en Phoenix in de andere halve finale was het zo maar mogelijk dat er een herhaling van de finale van
vorig seizoen zou staan. Phoenix stak hier echter een stokje voor door met duidelijke cijfers deze wedstrijd te
winnen. Phoenix is voor VALTO een onbekende ploeg, maar datzelfde gold voor de Zoetermeerse ploeg.
Donderdagavond hoorde ik Zoetermeerse spelers aan elkaar vragen wie die ploeg in het oranje was, dus….
Wel had Phoenix in alle wedstrijden met ruime cijfers weten te winnen, waar VALTO het vooral tegen
Velocitas lastig had. Laat deze ploeg in de veldcompetitie nou net in dezelfde poule uitkomen en Velocitas
daar Phoenix aan de zege kar hing. Als we dit als ijkpunt nemen moest het dus mogelijk zijn om de titel in de
Haagse Korfbaldagen te prolongeren. Na het voorstellen van de spelers ging de wedstrijd onder leiding van
scheidsrechter Fuchs van start. De openingsfase was duidelijk voor VALTO, wat na zeven minuten al een 50 voorsprong had genomen. Het eerste Zoetermeers doelpunt werd gescoord uit een strafworp, nadat
VALTO blijkbaar met een overtreding een doelpoging had gestopt. Na de 5-2 van Phoenix wist VALTO weer
een 5-0 serie neer te zetten en uit te lopen naar 10-2, waarvan de 8-2 wel een erg mooi afgeronde doorloop
was van Frank. Na de 10-2 van Iris volgden de doelpunten in een razend tempo na elkaar. Met om en om
scoren stond er een minuut later in eens 12-5 op het bord. Met nog tien minuten te gaan nam Marrien zijn
tweede time-out om de spelers weer op scherp te zetten, want het liep allemaal niet zo soepel meer met de
passes. Na het hervatten van de wedstrijd wist Laurens weer van afstand te scoren en leek VALTO met een
ruime voorsprong richting kleedkamer te kunnen gaan. Met nog vijf minuten te gaan zat de speeltijd van
Naomi er weer op en werd het voor haar tijd om de enkel weer te koelen. Met Maaike op haar plaats werd de
rush naar de rust ingezet. VALTO raakte de grip op de Zoetermeerse aanvallen een beetje kwijt, waardoor
zij nog voor de rust de achterstand wisten terug te brengen op 13-10.
Marrien zal niet tevreden geweest zijn met deze fase in de wedstrijd en had blijkbaar veel te vertellen in de
kleedkamer. In de rust had Bart zich klaar gemaakt om bij aanvang van de tweede helft de plaats van Kevin
in te nemen. Judith zou voor VALTO binnen enkele seconden het verschil weer op vier zetten, maar Phoenix
hield nu beter de aansluiting. Tot tien minuten na rust zou het verschil steeds tussen de twee en vier
schommelen. Judith had ons met twee treffer van 16-14 naar 18-14 geschoten toen Ron in de volgende
aanval kwam voor Mees. Hoewel het deze keer niet Ron was die de doelpunten voor zijn rekening nam, wist
VALTO toch weer uit te lopen naar een 22-14 voorsprong. De wedstrijd was echter nog niet gespeeld, want
er stonden nog tien minuten op de klok. Phoenix bracht nieuwe schutters binnen de lijnen en de fysiek sterke
heren verdedigden hun paalpositie met hand en tand. De wedstrijd werd er niet mooier op, maar gelukkig
wist VALTO de slot fase nu beter het hoofd koel te houden. Door om en om scoren werd de 24-17
tussenstand bereikt door de gescoorde vrije bal van Frank. Niet veel later veerde het in grote getalen
aanwezige Lierse publiek verschrikt op toen Frank zich verstapte en naar zijn enkel greep. Ron zou de
laatste zeven minuten van de wedstrijd naast Mees volmaken. Phoenix zette een slotoffensief in waarbij
vooral de heren niets ontziend te werk gingen. VALTO wilde vooral niet nog meer schade op lopen, want na
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het uitvallen van Zané donderdag en Frank die nu uitgevallen was, kunnen we geen blessures meer
gebruiken voor de competitie begint. Met vier doelpunten op rij wist Phoenix de achterstand terug te brengen
naar 24-21, maar toen had VALTO weer een goede aanval en gooide Lisanne de wedstrijd in het slot met de
e
25 Lierse treffer. De slotfase werd steeds rommeliger en beide ploegen leden onnodig balverlies. De
overwinning was wel binnen, want de laatste seconden tikte weg toen Phoenix voor het laatste keer de bal in
de aanval kreeg. Met veel geluk wist een heer de bal blind achterover te gooien en de eindstand op het bord
e
te zetten. VALTO wist met deze 25-22 overwinning voor de 2 keer op rij bij de Haagse korfbaldagen in de
categorie Senioren 1-2-3 de hoofdprijs binnen te halen. Een dik verdiende overwinning wat weer veel
vertrouwen geeft voor de competitie. Voordat deze van start gaat hebben we echter eerst nog een beker
wedstrijd te spelen voor de ZuidHolland Korfbalbeker. Maandagavond spelen VALTO D1 en 1 in Vlaardingen
tegen Twist D1 en 1. Ook hierbij hopen we weer veel publiek te mogen verwelkomen om de ploegen naar de
overwinning te schreeuwen. Vandaag was het weer mooi om te zien dat de ploeg zo’n grote supporter
schare weet te animeren en andersom krijgt de ploeg vleugels bij zoveel support.
Dit hopen we in de competitie nog veel te mogen meemaken. Te beginnen maandagavond in de Westwijk
hal in Vlaardingen. Hier zal om 19:00 uur VALTO D1 aantreden en aansluitend zullen de vlaggenschepen
van beide verenigingen de degens kruisen.
Tot maandagavond allemaal, Arno van Leeuwen.

Valto B3 – Olympia B2
Wij hebben Zaterdag 4 nov. Gespeeld tegen Olympia b2, het was een spannende wedstrijd. We hadden een
nieuwe teamgenoot Yentl, die voor het eerst met onze wedstrijd mee speelde. Zij heeft vroeger gekorfbald in
papendrecht. De eerste 2 doelpunten werden gescoord door Olympia, daarna kwam het eerste doelpunt van
e
Valto gemaakt door Jytte in de 15 minuut. Voor de rust scoorde Olympia nog een doelpunt en werd het 1-3.
e
In de 2 helft ging het om en om, Lorenzo scoorde de 2-3. Daarna scoorde Olympia voor de 2-4, maar kwam
Valto door een doelpunt van Sven terug op 3-4. Na weer een punt van Olympia ( 3-5 ) scoorde Sven nog
een keer voor 4-5. Valto werd steeds sterker en Sanne scoorde de gelijkmaker ( 5-5 ), waarna Jason er 6-5
van maakte. Helaas kreeg Olympia een strafworp en werd het gelijk.
Groetjes Sanne Poot.

Valto D4-Excelsior D4
Na een eerste helft waarin we een aantal kansen hadden, maar de ballen niet in de korf vielen.
Gingen we met een stand van 0-2 de tweede helft in.
Floor scoorde vrij snel na rust de 1-2, ook de gelijkmaker 2-2 werd door Floor gescoord.
Toen was ons team goed op dreef en werd door Lenne het 3e punt gescoord. De gelijkmaker 3-3 van
Excelsior
kwam er direct achteraan. Floor had echt vleugels en scoorde er weer 2 (5-3)! Na nog een punt van
Excelsior,
maakte Demi en Jennifer het af en wonnen we de wedstrijd met 7-4!
Dat hebben we super goed gedaan!
Groetjes,
Lenne

Valto D5
De D5 mocht zaterdag in de zaal oefenen tegen Olympia. De eerste helft verliep rustig. Valto wist de 0 te
behouden maar scoren lukte helaas niet. In de 2e helft kwam er meer beweging in het spel. Olympia wist 2
doelpunten te maken kort na elkaar. Valto scoorde daarna gelukkig ook een doelpunt, waarna Olympia deze
weer beantwoordde met 2 doelpunten. We sloten de wedstrijd af met een eindstand van 2-4. Verdedigend
kunnen we nog wat stappen maken. We gaan er weer lekker tegenaan dit zaalseizoen!
Groetjes, Roos

Valto F2
Zaterdag was de eerste (oefen)wedstrijd binnen tegen meervogels. De meiden begonnen heel enthousiast
en amber scoorde er 2 achter elkaar waardoor het 2-0 werd. Veerle schoot er 1 in zodat we 3-0 voor
stonden. Maar helaas vond meervogels dat niet zo leuk en kwam terug met 4 doelpunten. Veerle scoorde
nog een punt waardoor het 4-4 werd. Meervogels scoorde er 2 en Veerle weer 1 punt, waardoor het 5-6
werd. Meervogels was goed op dreef en scoorde er nog 3, amber had nog een mooi schot en meervogels
maakt het af met een laatste doelpunt, waardoor we helaas 6-10 hebben verloren. Maar we wel weer een
gezellig wedstrijd hebben gehad. Aan het einde hebben we nog een klein feestje gevierd met Veerle, die
trakteerde lekkere chip's voor der verjaardag.
Groetjes Luna & Gerda
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