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Mooi Melderslo
De afgelopen dagen waren we een weekendje weg. We waren door familie uitgenodigd op een
kasteelboerderij in het altijd gezellige Swolgen, ter ere van hun 12,5-jarig huwelijk. Het was een schitterende
locatie met prima gezelschap. Geen straf als alternatief voor een weekendje zonder korfbal. Hoewel … op de
een of andere manier kwam onze sport toch altijd weer ter sprake.
Vrijdagmiddag, op weg naar onze bestemming, kwamen de eerste foto’s door van de Sinterklaasviering.
Valto D5 had het zo te zien heel erg gezellig en deed op deze manier ook een beetje aan teambuilding, wat
weer te merken was in hun wedstrijd. Een mooie 1-6 overwinning! Ik hoor van meerdere teams dat ze iets
gezelligs doen met het team rond deze tijd en ik moedig het alleen maar aan. Wat mij betreft is het typisch
Valto. En als ze het zelf niet kunnen vieren, dan regelen we gewoon dat Sinterklaas langskomt. Zoals bij de
F-jes en Kangoeroes op vrijdagavond. Ook op de foto’s van dit evenement zag ik dat het een mooi feestje
was.
Nadat de Sint ook bij ons nog was langs geweest en een goede nachtrust verder, konden de kinderen hun
speelgoed ontdekken en de volwassen eens kijken wat de Lierse sportclubs zouden presteren. Alleen daar
was de Sint toch vergeten een paar overwinningen voor mee te nemen. Het begon allemaal nog rooskleurig,
de Valto D1 app draaide overuren door de vele doelpunten vóór die werden doorgegeven. Met een 1-11
uitslag tegen en bij Fortuna en vergezeld van een goed gevoel, keken we uit naar de uitslagen die zouden
komen. Helaas konden we op de live stream zien dat de A1 het in de tweede helft niet kon bijbenen en de
Lyra-fan aan tafel schudde het hoofd bij de mededeling dat zijn club er met ruime cijfers vanaf was gegaan
bij de nummer laatst.
De hoop was duidelijk gevestigd op de Valto selectie en daar lagen dan ook kansen. Valto 2 wist de eerste
van twee duels te winnen en het vertrouwen nam toe. Maar de kinderen die in hun speelkamer de live
stream van Valto 1 aan het kijken waren, gaven niet altijd de meest hoopvolle tussenstanden door. Een
slotoffensief kon niet voorkomen dat er werd verloren, de eerste wedstrijd in de zaal zonder winst.
Schuddende hoofden van de Valto-supporters in het Limburgse waren het gevolg. Gelukkig was er daar de
“Dude” om de lach weer op de gezichten te doen terugkeren. Een aanrader. Zeker met je team op een
Sinterklaasavondje. Google eens op “Who’s The Dude?”. Succes verzekerd. Of zoals ze hier in het zuiden
zeggen: “Een beetje vreemd, maar wel leuk!”.
Voordat we het wisten was de zondag aangebroken en waar gisteren de rijp op de velden lag onder een
witte mist, was alles nu nat en grauw. Met een bezoek aan een museum in het vooruitzicht was dat geen
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probleem. Het zou een gezellige dag worden en zeker eentje zonder korfbal. Dachten we. We keken onze
ogen uit toen we op weg naar Melderslo bij (ik overdrijf niet) 50% van de (riante) tuinen (bij de overigens
even riante woningen) een gele korf zagen opdoemen. Bijzonder om te zien. Je verwacht het niet. Maar ja,
als ik zo’n tuin zou hebben … afijn, zover is het nog niet. Er bleek dus een heuse korfbalvereniging te zijn in
dit plaatsje. Vroeger “De Merels” genoemd en opgericht zo’n 3 maanden voor de onze. De tegenwoordige
SV Melderslo bestaat uit een korfbal- en voetbalvereniging die twee jaar geleden zijn gefuseerd. Meteen
weer wat geleerd.
Tijdens het schrijven van dit stukje rijden we terug uit het Limburgse. Weg van de rust, weg van de natuur,
weg van een deel van ons land vol verrassingen. Terug naar het prachtige Lierse, op naar een nieuwe week.
Een hele mooie gewenst!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma 9 december
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Opstellingen 9 december 2017
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg
VALTO 3 – vertrek 11.45 uur
Heren: Rob, Ruben, Laurens, Niels L en Niels K
Dames: Lisa, Sharon, Petra, Anna (V5), res: Fleur (A2)
VALTO 4 – aanwezig 12.15 uur
Heren: Steven, Michael, Thomas, Twan, Ruben en Alex
Dames: Lisanne, Esmée, Romy, Manon, Rosalie en Joyce
VALTO 5 – vertrek 16.15 uur
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna
VALTO 6 – aanwezig 14.45 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne
VALTO 7 – vertrek 11.00 uur
Heren: Rinze, Ruud, Jelle en Bo, res: Twan (A2)
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda en Nathalie
VALTO 8 – aanwezig 15.45 uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart en Marco
Dames: Jolanda, Leonie, Rosanne, Fiona, res: dame V6?

BELANGRIJKE MEDEDELING
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze.
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg
niet te veel uitlopen.
Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van de wedstrijd er voor
inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen!
Veel succes, zet hem op!
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Uitslagen

De Bijblijver, 4 december 2017

4

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde thuis tegen Tjoba 1. VALTO wist haar eerste twee wedstrijden te winnen en Tjoba had
haar eerste wedstrijd gewonnen, maar daarna volgde twee mindere wedstrijden. Tegen VALTO waren de
gasten echter weer ‘on fire’ en werd heel makkelijk de korf gevonden. VALTO liep de hele wedstrijd achter
de feiten aan. Even leek het tij te keren in de tweede helft toen VALTO de gelijkmaker wist te maken, maar
helaas liep Tjoba met vier doelpunten op rij weer uit en dat wist VALTO niet meer goed te maken. De eerste
verliespunten zijn een feit: 26-28. Met een wedstrijd minder gespeeld heeft VALTO nu één punt achterstand
op beide koplopers Veo en Fortis. A.s. zaterdag speelt VALTO weer thuis, dit keer tegen Vriendenschaar.
Deze ploeg heeft net als VALTO vier punten, maar dan wel met een wedstrijd meer gespeeld.
VALTO 2 speelde thuis tegen Tjoba 2. Tjoba wist alleen nog gelijk te spelen tegen IJsselvogels 2, een ploeg
waar VALTO met gemak van wist te winnen. Dat zou betekenen dat het tweede ook van Tjoba zou moeten
kunnen winnen, maar dat is natuurlijk geen garantie. De eerste helft kon Tjoba nog enigszins aanhaken,
maar uiteindelijk werd het toch een ruime overwinning voor het tweede: 21-13. A.s. zaterdag speelt het
tweede tegen Vriendenschaar 2. Deze ploeg heeft pas één punt, maar wist dit punt wel te halen tegen de
koploper Albatros.
VALTO 3 speelde uit tegen ADO 2. Een jonge tegenstander, die met coach en gevulde reservebank het won
qua uitstraling. Toch kwam het ervaren (en incomplete) derde als winnaar uit de bus: 13-18. A.s. zaterdag
staat de uitwedstrijd tegen koploper Weidevogels 3 op het programma. Weidevogels heeft één punt meer
gehaald uit de eerste vier wedstrijden, dus bij winst mag het derde zich de nieuwe koploper noemen.
VALTO 4 speelde uit tegen KVS 6. KVS had nog geen punt gehaald, dus hier lagen kansen voor de tweede
overwinning. Lang leek dat ook te lukken, want het vierde wist op een voorsprong te komen van een aantal
doelpunten. KVS gaf zich echter niet gewonnen en wist er een gelijkspel uit te slepen, 15-15. A.s. zaterdag
speelt het vierde thuis tegen ODO 4. Buiten werd er ook tegen dit team gespeeld en toen werd er gelijk
gespeeld, 11-11.
VALTO 5 speelde uit tegen Twist 5. De koploper tegen de nummer laatst. Buiten werd er ook al tegen deze
ploeg gespeeld en toen werd het 9-17. Dit keer werd het een nog ruimere overwinning: 7-28. Hiermee is de
vierde overwinning een feit en staat het vijfde ongeslagen bovenaan. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen
Erasmus 2. Deze ploeg staat met vier punten in de middenmoot.
VALTO 6 speelde thuis tegen koploper WION 5. De allereerste wedstrijd werd ook tegen WION gespeeld en
toen werd er met 17-12 verloren. Dit keer beduidend minder doelpunten, met name aan de kant van VALTO
waardoor het een ruime overwinning werd voor WION: 4-14. A.s. zaterdag speelt het zesde thuis tegen
Avanti 9. Beide ploegen wisten nog geen wedstrijd te winnen, dus hier liggen kansen voor het zesde om de
eerste punten binnen te halen.
VALTO 7 speelde uit tegen Nikantes 3. Ondanks dat het zevende het laatste kwartier met 7 spelers uit
moest spelen, wist het toch de overwinning binnen te slepen: 10-15. A.s. zaterdag speelt het zevende uit
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tegen ZKV 3. De eerste wedstrijd werd er ook al tegen dit team gespeeld en toen werd er met 16-3
gewonnen.
VALTO 8 speelde thuis tegen RWA 7. Het achtste wist haar eerste twee wedstrijden te winnen en
tegenstander RWA had pas één punt gehaald. Ondanks dit verschil ging de wedstrijd redelijk gelijk op. Toch
was het VALTO die er met de overwinning vandoor ging: 15-13. A.s. zaterdag speelt het achtste thuis tegen
Nieuwerkerk 9. Deze ploeg heeft pas één wedstrijd gespeeld en die hebben ze verloren.
VALTO A1 speelde thuis tegen koploper Tempo A1. Buiten werd er ook tegen deze ploeg gespeeld en toen
werd er ruim gewonnen. Ook dit keer ging VALTO goed van start en nam het in de eerste helft een
voorsprong. Toch kroop Tempo weer dichterbij en wisten ze zelfs in de tweede helft op voorsprong te
komen. Dit werd niet meer uit handen gegeven: 17-21. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen KCC A1. Deze
ploeg wist uit de eerste vier wedstrijden zes punten te halen, terwijl VALTO pas één keer wist te winnen.
VALTO A2 speelde uit tegen koploper Avanti A2. Buiten werd er ook tegen deze ploeg gespeeld en toen
werd er met 11-17 verloren. De eerste helft kon de A2 nog goed aanhaken en met rust stond het pas 4-2. In
de tweede helft wilde het niet meer lukken en bij Avanti juist wel, eindstand: 18-9. A.s. zaterdag speelt de A2
uit tegen Weidevogels A2. Buiten werd er ook tegen deze ploeg gespeeld en toen werd er met 8-12
gewonnen, maar dat was zeker geen makkie.
VALTO A3 speelde thuis tegen ONDO A3. In een redelijk gelijk opgaande wedstrijd was het uiteindelijk toch
ONDO die er met de overwinning vandoor ging: 7-10. A.s. zaterdag speelt de A3 uit tegen ODO A2. In de
eerste wedstrijd werd er ook al tegen deze ploeg gespeeld. VALTO gaf de overwinning toen uit handen in
het laatste kwartier van de wedstrijd. Hopelijk weten ze het nu de hele wedstrijd vol te houden en kunnen de
eerste punten binnen gehaald worden.
VALTO B1 speelde uit tegen Nieuwerkerk B1. VALTO wist alle drie de wedstrijden te winnen, terwijl
Nieuwerkerk nog geen punt had gehaald. Dit verschil werd in het veld ook al gauw duidelijk, want de B1 ging
goed van start en stond met rust al met 4-11 voor. In de tweede helft ging de B1 lekker door en zo eindigde
de wedstrijd in een 7-21 overwinning. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Merwede B1. Merwede verloor
tot nu toe alleen nog nipt van koploper Maassluis en is de eerste graadmeter voor de B1 of het gaat lukken
om mee te (blijven) doen voor het kampioenschap in de eerste klasse.
VALTO B2 speelde thuis tegen één van de koplopers Olympia B1. Deze ploeg was net even een maatje te
groot voor onze B2. Eindstand: 6-11. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen Fortuna B3. Gezien de stand moet
het mogelijk zijn om hier weer een overwinning te behalen, dus zet hem op!
VALTO B3 speelde thuis tegen Fortuna B4. In de eerste wedstrijd werd er ook al tegen deze ploeg gespeeld
en toen werd er nipt verloren, 10-9. Ook dit keer waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar werd er
een stuk minder gescoord aan beide kanten. Dit keer was de nipte overwinning voor VALTO: 4-3. A.s.
zaterdag speelt de B3 thuis tegen HKV/OE B2. Deze ploeg wist tot nu toe nog alles te winnen, maar niet met
overtuigende cijfers, dus wie weet kan de B3 voor de eerste verliespunten gaan zorgen.
C-jeugd
Valto C1 was vrij deze zaterdag. Komende zaterdag staat de wedstrijd tegen de mede-koploper op het
programma: Fortuna C2. Door deze wedstrijd te winnen wordt de koppositie verstevigd. De opdracht is dus
simpel. Meer doelpunten scoren dan de tegenstander.
Valto C2 kreeg Avanti C2 op bezoek. Op het veld werd hier al twee keer van (nipt) van verloren) en ook nu
ging het lange tijd gelijk op. Echter Valto trok toch in de laatste fase van de wedstrijd weer aan het kortste
eind. Er werd met 4-6 verloren. Komende zaterdag gaan jullie naar VEO C2. Zij staan nog puntloos
onderaan. Hopelijk een kans voor Valto om weer punten te halen.
Valto C3 ging op bezoek bij het nog ongeslagen Meervogels C2. Maar aan deze overwinningsreeks kwam
een einde toen zij Valto tegen kwamen in het veld. Gezien de uitslag moet het een spannende wedstrijd
geweest zijn waar Valto nipt de overwinnen binnen haalde door met 7-8 te winnen. Komende zaterdag komt
Meervogels voor de return naar De Lier. Zij zullen gebrand zijn op revanche dus Valto zal aan de bak
moeten.
Valto C4 mocht naar Rotterdam om tegen NIO C1 te spelen. Hoewel in dezelfde poule ingedeeld blijkt het
toch vaak lastig om als 4e team een vuist te kunnen maken tegen een 1e team omdat daar altijd een paar
uitblinkers bij lopen. Maar toch ging het onze C4 dit keer heel goed af! Hoewel er met 11-8 werd verloren
mag de C4 trots zijn dat ze 8 doelpunten wisten te maken tegen zo'n sterke ploeg! Komende zaterdag
spelen jullie tegen Fortuna C5 waar jullie op het veld al een keer van verloren en een keer gelijk tegen
speelde.
D-jeugd
Valto D1 speelde dinsdag jl in de bekerwedstrijd tegen Vitesse D1. Vitesse speelt HK en gaat zowel op het
veld als in de zaal fier aan kop. Het was dus duidelijk dat het een pittige tegenstander zou worden. In de
eerste helft wist de D1 nog prima bij te blijven wat een compliment waard is. De tweede helft zette Vitesse
een tandje bij en zo werd er 13-6 verloren. Zaterdag stond er echter weer een gebrande D1 in het veld om
Fortuna D2 de oren te wassen. En dat gebeurde! Met rust stond er al een 0-6 voorsprong op het scorebord.
In de tweede helft werd er slechts 1 doelpunt doorgelaten en zo werd er een hele ruime overwinning
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geboekt: 1-11. Komende zaterdag komt RWA op bezoek die pas 1 wedstrijd wist te winnen.
Valto D2 kwam voor de derde keer dit jaar Weidevogels D1 tegen. En weer wist Valto niet te winnen. Valto
had moeite met de lengte van de tegenstander en de druk die ze gaven. Wel was het een hele spannende
wedstrijd en was het verschil minimaal. Er werd helaas met 5-4 verloren. Zaterdag komt de ongeslagen
koploper ODO D1 op bezoek waar op het veld al twee keer dik van verloren werd. Eens kijken of onze
meiden van de D2 het ze dit keer wel lastiger kan maken!
Valto D3 was vrij en was team van de week. Komende zaterdag komt Dubbel Zes D1 op bezoek. Zij staan 1
plek hoger in de ranglijst dus moet een te kloppen tegenstander zijn voor Valto!
Valto D4 speelde thuis tegen DES D2. Ze hadden een goede wedstrijd en speelden snel over waardoor ze
veel kansen creerden. Ondanks een paar tactische wissels van DES won Valto ruim met 7-2. Komende
zaterdag gaan jullie op bezoek in Maasland. ODO heeft ook slechts 1 wedstrijd gewonnen dus hopelijk zijn
jullie aan elkaar gewaagd.
Valto D5 zet haar zegereeks voort tegen ONDO D4. Uit in Hoek van Holland werd er hard gewerkt en met 16 gewonnen van dit team. Valto is hiermee ongeslagen en koploper in de poule. Aanstaande zaterdag komt
Phoenix D3 op bezoek die op een 3e plek staat.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Het ging heel de wedstrijd gelijk op en het werd
uiteindelijk ook gelijkspel 9-9. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Fortuna. Hopelijk weten jullie dan
te winnen! Succes!
VALTO E2 begon meteen scherp tegen Avanti. Met rust hadden jullie een mooie 2-8 voorsprong op het
scorebord en dit had zelfs een nog grotere voorsprong kunnen zijn. Na rust werden jullie een beetje moe, en
kwam Avanti tot scoren. Maar gelukkig bleven jullie ook scoren en werd er uiteindelijk met 6-13 gewonnen!
Knap gedaan. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Weidevogels. Succes!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen KVS E3. De afgelopen weken wonnen jullie makkelijk, maar
afgelopen zaterdag ging het gelijk op en kregen jullie goede weerstand. Het was een spannende wedstrijd,
maar jullie hebben toch alle punten mee genomen naar De Lier. Jullie hebben hard gewerkt als team. De
eindstand was 9-11. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe. Succes!
VALTO E4 speelde tegen ONDO E6. Het was een prima wedstrijd en jullie gingen erg gelijk op. Gelukkig
wist VALTO net een doelpuntje meer te scoren en werd het uiteindelijk 5-4. Goed gedaan! Aanstaande
zaterdag spelen jullie tegen Trekvogels. Zet ‘m op!
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen KCR F1. Zet ‘m op!
VALTO F2 heeft afgelopen zaterdag net aan verloren van Dijkvogels. Aan het begin van de wedstrijd
moesten jullie nog even wakker worden, maar daarna kwamen de meiden goed in actie. Het was een
spannende wedstrijd waarin erg hard gewerkt werd, maar helaas was het net niet goed genoeg. Eindstand
9-7. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Phoenix. Succes!
VALTO F3 speelde zaterdag een hele leuke wedstrijd tegen Nieuwerkerk. Er werd weer goed overgespeeld
en er werd veel gescoord. Uiteindelijk werd er gewonnen met 19-7. Super goed gedaan! Aanstaande
zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F4 speelde afgelopen zaterdag op de vroege morgen tegen OZC F2. Jullie begonnen goed en
scherp aan de wedstrijd waardoor er in het begin een hoop doelpunten werden gescoord en zelfs 3
doelpunten voor hebben gestaan. Helaas lukte het daarna verdedigend niet meer zo goed en aanvallend
gingen ze er niet in. Bij OZC lukte dat beter waardoor er met 11-8 werd verloren. Volgende week spelen jullie
tegen ONDO F5. Succes!

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

Afgelopen zaterdag
Op Valto 4 en Valto C2 was niet ingetekend.

Wedstrijdsport bij Valto
Pierre nam zowel Valto 4 als Valto C2 voor zijn rekening.

En dan de wedstrijden buiten VALTO
•

Jan floot in de poule bij Valto het duel tussen RWA en Vriendenschaar.
Het was een goede en spannende wedstrijd met een uitslag van 24-25.
Grappig was ook dat iemand van VEO op mijn tweet reageerde dat het
vreemd was dat een Valto scheidsrechter was aangewezen in deze
poule. Op zich is dit misschien zo maar dit bepaalt de bond. En hij had
niet gekeken dat Valto 1 geleid werd door Patrick Fuchs van jawel…. Veo.
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•

•

De aanwijzing van Rick en Alex werd in de loop van de week gewijzigd naar een korfballeague
wedstrijd. Weer lekker dichtbij J LDODK – Avanti. Enkele reis vanuit De Lier 201 km.
Qua doelpunten was het de moeite 44-20. Arm Avanti!
Rick meldt dat 44 een doelpuntenrecord is voor 1 ploeg. Was voor Rick en Alex niet heel veel eer te
behalen.
Alex meldt: “Avanti duidelijk de mindere ploeg, alleen de eerste 10 minuten van de 2e helft konden ze
een beetje meekomen. De rest werden ze overlopen door Ldodk”
Oh ja, degenen die nog willen kijken: http://www.podium.tv/nl/201712022000/sport/korfbal/ldodk-avanti
Cock is naar Soest geweest om de wedstrijd Eemvogels – Huizen te leiden. Cock meldt “Ik heb
gisteravond de wedstrijd tussen De Eemsvogels en Huizen gefloten, eindstand 10 - 20. Het was een
felle wedstrijd met flinke duels. Er werd gekorfbald op de scherp van de snede met veel overtredingen,
wat jammer is. Had deze wedstrijd niet nodig...”
Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.

Komend weekend
De aanwijzing zoals die nu staat:
Scheidsrechter Gastheer
13:00 Valto 4

ODO 4

14:00 KVS / Maritiem B1 Velocitas B1

(Arnold Kok)
Ruben Kester

14:20 Valto A1

KCC / SO natural A1 Matthijs Welter (Arnold Kok)

15:50 Valto 2

Vriendenschaar 2

T. de Graaf

17:10 Valto 1

Vriendenschaar 1

M.S. de Groot (Wim van Dalen)

18:15 Die Haghe B1

Avanti B1

Jan Korteland

(Wim van Dalen)

Ook krijgen we bij Valto 1 het video-analyse team van Zuid-West weer op bezoek (afgelopen zaterdag ook
bij A1). Zij zijn gericht op scheidsrechters uit de talentpoule en hebben zo de mogelijkheid direct na de
wedstrijdsituaties met hem door te spreken.
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Succes mannen! Gastheercoördinator Peter
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Even voorstellen! Team van de week Valto C3

Wie spelen er allemaal in dit team?
Jens, Niels, Stan, Luke, Alicia, Lisa, Miloe en Marit
Wie zijn de trainers/coaches?
Vera en Maaike
Wat kan dit team erg goed?
We kunnen goed degene onder de paal weg laten trekken en korte kansen creëren.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Het plaatsen en diepe ballen gooien en lopen vinden we soms nog moeilijk.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
De 6-5 overwinning op ODO C1 twee weken geleden in de laatste minuut was wel het mooiste tot nu toe.
Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag?
We verwachten een overwinning natuurlijk. 20-18 voor Valto
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
We spelen 13.15 thuis tegen De Meervogels C2.
Wat zouden jullie willen leren van Martijn, Simon en Rick?
Rebounden in de afvang.

De Bijblijver, 4 december 2017

9

Even voorstellen! Team van de week Valto F1..

Wie spelen er allemaal in dit team?
In dit team spelen: Bas vd Kaaij, Lieke v Eendenburg, Sara vd Berg, Dieke Poot en Lize v Vliet.
Wie zijn de trainers/coaches?
De coaches zijn Mandy Herbert en Elise Rijsdijk.
De trainers zijn Mandy Herbert, Lisanne Onck, Elise Rijsdijk, Kitty Vijverberg, Luuk vd Nouweland, Joost v
Dalen, Fabian de Jong en Fleur v Duijn.
Wat kan dit team erg goed?
De F1 kan al goed schieten (in de wedstrijd niet altijd even rustig) en scoren. We hebben pas de strafworp
en de doorloop aangeleerd en die kunnen we nu ook al best wel goed. Oh en lachen om grapjes gaat de F1
ook heel goed af.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Wij vinden het nog best moeilijk om de hele wedstrijd te blijven verdedigen, het schakelen moet soms nog
wat sneller. Als de tegenstander een superspeler heeft, dan staan we wel voor maar het is toch lastig te
verdedigen.
En in de zaal hebben wij hele goeie tegenstanders, die er tussenspringen. Dan vergeten we wel eens naar
de bal toe te stappen of vrij te lopen dus te blijven bewegen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
KAMPIOEN WORDEN op het veld met hele lekkere taart!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Wij denken dat het 25-22 voor VALTO 1 wordt en dat Judith super veel keer gaat scoren.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Wij spelen zaterdag om 10:00uur uit bij KCR F1.
Wat zouden jullie willen leren als Judith langs komt op de training?
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Judith is al langs geweest tijdens de pietentraining, dus Judith heeft toen met ons meegedaan. Het was een
super leuke training!

Even voorstellen! Team van de week Valto F2

Wie spelen er allemaal in dit team?
Jet Schenkeveld, Luna Kester, Jennifer van den Akker, Amber Knoll, Veerle Oussoren en Jade Verbraeken
Wie zijn de trainers/coaches?
Trainers: Mandy, Lisanne, Fleur, Joost, Manon, Kitty en Fabian
Coaches: Iris en Sanne
Wat kan dit team erg goed?
Ze hebben veel plezier tijdens het korfballen, onderscheppen steeds vaker de bal en ze kunnen goed
schieten
Wat vindt dit team nog moeilijk?
In de verdediging: de tegenstander én de bal beter in de gaten houden
In de aanval: de bal snel overspelen en kijken wie het beste vrij staat
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat ze elke week beter worden en al vaak gewonnen hebben!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
23-18 voor Valto
Wat zou het team willen leren van Iris, die langs komt op de training?
De bal sneller overspelen en beter leren vrijlopen dichtbij de korf
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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

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 VALTO 1/A1

09-12-2017

17.10

VALTO 1 – Vriendeschaar 1

F1 + F2

Iris

09-12-2017

14.20

VALTO A1 – KCC A1

C3

06-01-2018

16.40

VALTO 1 – Albatros 1

D5

Simon/
Martijn/Rick
Naomi

13-01-2018

19.10

D1

Mees

27-01-2018

16.15

VALTO 1 – Juliana 1
(sporthal de hoeksteen)
VALTO 1 –VEO 1

F3 + F4

Judith

27-01-2018

13.20

VALTO A1 –Die Haghe A1

kangoeroes

Lisa/Myrte/ Vera

17-02-2018

19.50

VALTO 1-Fortis 1

D2

Frank

Speaker

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Vorige week won Valto 1 bij Veo in Voorburg in een thriller van een wedstrijd. Deze
week kwam Tjoba 1 op bezoek en dat is voor Valto een onbekende tegenstander. De
e
e
onbekendheid van de ploeg kwam ze ten goede en het 1 verloor haar 1 wedstrijd dit zaalseizoen met 2628. Valto 2 verloor juist vorige week van Veo 2 met 20-19 en had een baalweekend. Dit weekend kwam
e
Tjoba 2 op bezoek en dat was voor het 2 een prooi om niet te laten liggen, er werd met 21-13 gewonnen.
Valto A1 won knap van Die Haghe A1 vorige week en dit weekend kwam Tempo uit Alphen over de vloer.
De Alphenaren bleken sterker en wonnen met 17-21.

Op tijd beginnen!
Voor alle scheidsrechters, coaches en spelers geldt dat ze de begintijden van wedstrijden moeten
aanhouden. Dat betekent dus niet te lang inschieten vóór de wedstrijd en een niet te lange rustpauze.
Nu we in de sporthal spelen met gereserveerde uren is het belangrijk hier op te letten, we kunnen simpelweg
niet te veel uitlopen. Zorg dus dat je op tijd omkleedt, ruim voor de start de bespreking doet en in de rust van
de wedstrijd er voor inschiet, dan kun je bij aanvang meteen beginnen!

Scorebord hal 2
Afgelopen week is helaas de bediening van het scorebord in hal 1 kapotgegaan, waardoor de
afstandbediening van hal 2 nu gebruikt wordt voor hal 1. Dit is nodig omdat in hal 1 de wedstrijden worden
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gespeeld van de A1 en Valto 1, waarbij digitale tijdswaarneming verplicht is. Vreeloo heeft ons ervan
verzekerd dat komend weekend het scorebord gerepareerd wordt door de leverancier, zodat ook in hal 2 er
weer optimaal gebruik gemaakt kan worden van de materialen.

Herhaling berichten
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.

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

OPLETTEN
Een korfbalploeg uit Terheijden
kwam vanuit Brabant naar Valto rijden.
Op de weg naar huis terug
ging alles verrekte vlug:
Maar toen stond men wel in Ter Heijde.
To Val

Hartelijk dank!!
Wij werden afgelopen week verrast met een heerlijke chocoladeletter en een prachtig gedicht !
Echt veel te gek !! Wij willen via de Bijblijver het gehele bestuur en alle andere mensen die zoveel uren in
Valto steken hartelijk bedanken !!
Wat is Valto toch een fantastische vereniging met een kloppend hart en een vereniging met oog voor alle
leden en vrijwilligers !! Geweldig !! Proficiat !
Hartelijke groetjes,
Fam. van der Kaaij
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Vrijdag 29 december in Villa Valto
Aanvang: 20:00 uur, Villa is vanaf 19:30 uur open.
Opgave per team via activiteiten@ckv-valto.nl
Per team max 4 personen/ min. 16 jaar en VOL = VOL
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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

Wedstrijdverslagen
VALTO D1 strandt in de 2e ronde, maar VALTO 1 bekert door.
Na de overwinningen van VALTO D1 en 1 tegen Twist in Vlaardingen in de eerste ronde van de Zuidholland
Korfbalcup stond dinsdagavond de tweede ronde op het programma. VALTO D1 in 1 waren voor de tweede
ronde gekoppeld aan Vitesse uit Barendrecht. Voor VALTO D1 een uitdaging, want Vitesse D1 komt in de
zaalcompetitie in de hoofdklasse en doen het daar niet onverdienstelijk. Onze D1 speelt in de 1e klasse en
heeft daarin de eerste drie wedstrijden gewonnen. Het meegereisde Lierse publiek was dus wel nieuwsgierig
hoe onze pupillen het er vanavond vanaf zouden brengen. Na het eerste fluitsignaal ging Vitesse op zoek
naar het eerste doelpunt. VALTO zou echter als eerste de korf weten te vinden. Finne schoot het eerste
Lierse doelpunt binnen van achter de korf. De verdediging had zich tot nu toe prima staande gehouden,
maar toch wist een Vitesse meisje de gelijkmaker te scoren. Vanavond werd er, net als bij de senioren, na
twee doelpunten van functie gewisseld, omdat dit in de D hoofdklasse ook gebruikelijk is. Tim zorgde er voor
dat VALTO weer op voorsprong kwam, maar ook nu zou de thuisploeg weer snel gelijk maken. Onze D1 had
wel wat moeite met de druk die de Vitesse spelertjes hen gaven. Hierdoor kwamen toch wel veel ballen niet
aan en kon Vitesse meer en langere aanvallen spelen. Na de gelijkmaker werd er dan ook direct een gaatje
geslagen naar 4-2 door Vitesse. VALTO D1 bleef echter in het spoor bij de hoofdklasser door de doelpunten
van Brecht en Mieke die de 4-3 en 5-4 maakten. Ook op het volgende doelpunt had VALTO nog een
antwoord met het korte kansje dat Renske binnen schoot. In de slotseconde voor de rust werd het verschil
helaas toch weer twee en werd met 7-5 de kleedkamer opgezocht.
De tweede helft zou Vitesse uiteindelijk toch het verschil gaan maken. VALTO probeerde van alles om onder
de druk van Vitesse uit te komen, maar dit wilde maar niet lukken. De eerste aanval ging direct verloren,
doordat de bal werd onderschept door de tegenstander. Onze verdediging deed ook prima hun best, maar
na vijf minuten wist Vitesse toch weer te scoren. Alle inzet ten spijt bleef de teller voor VALTO in het tweede
deel lang op nul staan, terwijl Vitesse langzaam maar zeker het verschil uitbreidde. Bij de 11-5 tussenstand
zou Milan het enige doelpunt maken voor VALTO in de tweede helft en de stand op 11-6 zetten. Er waren
toen nog een minuut of vijf te spelen, waarin Vitesse nog tweemaal de korf zou vinden. VALTO D1 werd met
de 13-6 eindstand dus uiteindelijk toch met dubbele cijfers verslagen, waar zij in de eerste helft toch prima
stand wist te houden tegen deze hoofdklasser. Zij konden dan ook met opgeheven hoofd het veld aflopen,
om even later weer samen met het vlaggenschip op te lopen bij het voorstellen van VALTO 1.
VALTO 1 had het in de eerste ronde een stuk lastiger tegen Twist als de D1, maar wist ook de tweede ronde
te halen. In deze ronde was Vitesse 1 de tegenstander, wat we nog kennen van vorig zaalseizoen toen zij bij
VALTO in de poule zaten en daar zijn gedegradeerd naar de 2e klasse. VALTO 1 had nog wel wat recht te
zetten van vorig seizoen, want toen kreeg ons vlaggenschip toch wel een oorwassing in sporthal “de
Bongerd”. Dat moest vanavond dus beter al werd er vanavond wel in een creatieve opstelling gespeeld.
Frank was niet fit en Judith werd een avondje rust gegund, waardoor Bart en Kevin naast Sanne en Naomi in
de eerste verdediging begonnen. De eerste aanval bestond uit Zané, Iris, Laurens en Mees. Gelukkig wilde
scheidsrechter Smits en Vitesse meewerken en werd er vanavond met schotklok gespeeld, waar dat in
Vlaardingen op het laatste moment niet door kon gaan. Het was VALTO wat met het doelpunt van Laurens
in de eerste minuut de score opende. Niet veel later wist een Barendrechtse dame uit een kort kansje de
gelijkmaker te maken. Dit zou, naar later bleek, ook gelijk de laatste keer zijn dat de ploegen op gelijke
hoogte stonden. In de volgende minuten zou VALTO met vier doelpunten op rij uitlopen naar 5-1, voordat de
thuisploeg weer wist te scoren. De volgende zes minuten waren weer voor VALTO en werd het verschil
uitgebreid naar 2-10. Vitesse zou een korte opleving hebben, waarin zij met twee snelle doelpunten terug
kwamen naar 4-10 en waren er nog vijf minuten te gaan tot de rust. Met het doelpunt van Kevin en de
treffers van Iris werd de ruststand op 5-13 gezet.
Na de rust bleef ook Naomi aan de kant, waar Lisanne voor in de plaats kwam. Ook Ron was binnen de
lijnen verschenen op de plaats van Mees. Dit was blijkbaar toch weer even wennen, want de eerste
aanvallen in het tweede bedrijf werden knullig om zeep geholpen. Vitesse kon hierdoor wel wat terug doen
en scoorde binnen een minuut twee maal. Iris zette de nieuwe 7-14 tussenstand op het bord toen er even
later wat verwarring ontstond bij de jurytafel over de Lierse spelers die in het veld liepen. Er werd weer wat
terug gewisseld om iedereen tevreden te stellen, waarna we weer verder konden. Iris zou voor zij het veld
zou ruimen het verschil van acht weer herstellen, waarna zij vervangen werd door Maaike. Bart en Kevin
zette VALTO halverwege de tweede helft voor het eerst op een verschil van tien bij 7-17, maar waren daarna
zelf in de verdediging even niet bij de les. Vitesse wist weer tweemaal snel de korf te vinden met een paar
afstandsschoten. Het verschil van tien zou wel weer hersteld worden. Na de 10-18 van Vitesse wist Ron zich
vrij te spelen en met twee afstandsschoten VALTO op 10-20 te zetten. Ook Maaike deed mee in het
doelpunten festijn door vijf minuten voor tijd de 12-22 op het bord te zetten. Het was natuurlijk allang geen
wedstrijd meer en de scherpte ging er bij VALTO wel een beetje af. De thuisploeg straalde weinig geloof
meer uit en was al een poosje een geslagen ploeg die de gifbeker helemaal leeg moest drinken. Bart en
Kevin vergrootte het verschil nog naar 12-24 toen er nog minder dan een minuut te spelen was. De
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eindstand werd door de thuisploeg op het bord geschoten in de dying seconds, zodat na de 13-24 nederlaag
het bekeravontuur er voor Vitesse op zit. VALTO 1 gaat door naar de achtste finales en treft daar
overgangsklasser KCR uit Ridderkerk. Het voordeel hiervan is dat we in ieder geval thuis spelen en we dus
weer een volle tribune zullen hebben. Ook vanavond hadden weer veel supporters de teams naar
Barendrecht gevolgd om VALTO D1 en 1 aan te moedigen. Helaas moest de D1 hun meerdere herkennen in
Vitesse D1, maar kunnen met opgeheven hoofd verder aan hun competitie, waar zij op een gedeelde eerste
plaats staan. Ook voor het vlaggenschip moet de focus weer snel op de competitie, want daar wacht hen
zaterdag weer een pittig duel tegen een ex-overgangsklasser Tjoba.
U bent er dan toch ook weer bij?
Tot zaterdag, Arno van Leeuwen

Bij de selectieteams pakt alleen VALTO 2 punten.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Met de bekerwedstrijd van dinsdagavond nog vers in het geheugen, was er vandaag weer gewoon een
competitie zaterdag af te werken. VALTO D1 was de nederlaag van dinsdag snel te boven, want zij gingen
vandaag weer met de punten aan de haal na de wedstrijd tegen KOAG D1. De korfbalmiddag in hal 1 begon
met VALTO A1 wat het mocht opnemen tegen koploper Tempo A1. Hoewel onze A1 deze tegenstander op
het veld nog met ruime cijfers wist te verslaan, namen de gasten vandaag vanaf de start het initiatief en
wisten een 1-3 voorsprong te nemen. Halverwege de eerste helft kwam onze A1 voor het eerst op
voorsprong bij de 6-5 van Thijs. De A1 wist deze voorsprong uit te bouwen naar 8-5, maar even later haakte
Tempo toch bij 8-7 weer aan. Maaike en Martijn herstelde het verschil, maar bij de rust was de aansluiting
weer daar.
De 11-10 ruststand zou de laatste keer zijn dat onze A1 op voorsprong zou staan. Na de mandarijnen
kwamen de gasten weer op gelijke hoogte en trokken de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich toe.
VALTO bleef in het spoor tot 14-14, maar toen maakte Tempo het verschil binnen enkele minuten naar 1418. Met nog tien minuten te gaan was er nog niets gespeeld, maar dan werd het wel zaak dat de kansen
werden afgerond. Het zou de A1 in de laatste tien minuten niet meer lukken om nog dichterbij te komen en
verloor uiteindelijk met 17-21.
VALTO 2 ging vandaag voor eerherstel na de nipt verloren wedstrijd vorige week in Voorburg. Tegenstander
was Tjoba 2 uit ’s HeerHendrikskinderen, een dorp onder de rook van Goes, wat de rode lantaarndrager is
van de poule. Wilde VALTO 2 in het linker rijtje blijven mee doen, dan moest er vandaag gewonnen worden.
Onder leiding van scheidsrecher Dekker ging de wedstrijd van start en schoot VALTO uit de startblokken.
Binnen enkele seconden had Ron zijn eerste bal door de korf. Deze werd nog geëgaliseerd, maar VALTO
nam hierna gelijk een 3-1 voorsprong. De gasten kregen echter weer aansluiting door een toegekende
strafworp, waarna de VALTO verdediging de gasten tien minuten van het scoren wisten te houden. Intussen
zouden Ron, Lisannen en Ruben de voorsprong uitbouwen naar 8-2, voordat Tjoba weer tot scoren kwam.
Met om en om scoren werd de ruststand
9-5 bereikt.
De tweede helft begonnen beide teams met nieuw elan en de gasten wisten ook nog de eerste aanval te
verzilveren. VALTO was blijkbaar niet onder de indruk, want met drie doelpunten van Ron, Nikki en Ruben
werd het 12-6. Het verschil zou in de rest van de wedstrijd schommelen tussen de zes en acht doelpunten,
waarbij de 14-8 van Pieter wel weer erg mooi was. Knap hoe hij zijn doorloop achterover met één hand
afmaakte. Na de 18-10 van Ron halverwege de tweede helft was de wedstrijd wel gespeeld en besloot Hugo
enkele bankzitters speel minuten te gunnen. Met de junioren Vera, Thijs en Simon naast zich, was Mandy
ineens de oudste in haar vak. Het Zeeuwse Tjoba bleef nog wel wat tegenstribbelen, maar zonder succes.
Na de 18-12 waren er nog zes minuten te gaan en gooide Ron met twee doelpunten op rij de wedstrijd
definitief in het slot. Mandy schoot ons vlak voor tijd nog even naar negen verschil bij 21-12, maar in de
laatste minuut wist Tjoba ook nog een keer de korf te vinden. Hiermee werd de wedstrijd afgeblazen bij 2113 en waren de punten in de pocket en houdt VALTO 2 de aansluiting met de kop van de poule.
Dan was het tijd voor het wedstrijd waar de Vreeloohal voor vol gelopen was. Ook VALTO 1 had als
tegenstander Tjoba 1. Een ploeg die bol staat met routiniers en een gemiddelde leeftijd die, een wilde gok
van mij, een jaar of zes hoger ligt als die van VALTO 1. Ook een ploeg die de afgelopen jaren in de
overgangsklasse opereerde, maar waar van de drie gebroeders Westmaas alleen Dirk Jan nog over is.
Hoewel ook hij al meerdere keren afgezwaaid is bij het vlaggenschip, kan hij het blijkbaar niet verkroppen
dat zijn ploeg gedegradeerd is en heeft de korfbalschoenen weer uit de wilgen gehaald. Aan het jonge
VALTO de taak om deze routiniers aan banden te leggen en de reeks overwinningen door te trekken. Het
begin van de wedstrijd tussen de vlaggenschepen had echter een héél ander begin dan bij de reserves.
Tjoba 1 wist binnen een minuut een voorsprong van 0-2 te nemen door wie anders dan scherpschutter Dirk
Jan Westmaas. Even later werd het zelfs 0-3 en leek de toon gezet. VALTO moest in de achtervolging wat
leek te lukken met de twee snelle doelpunten van Laurens en Bart. Na vier minuten zuivere speeltijd kwam
VALTO voor het eerst weer op gelijke hoogte met het doelpunt van Zané en zorgde Frank even later voor de
eerste voorsprong bij 5-4. Dirk Jan Westmaas bleek echter niet te stoppen vandaag en zou met zijn 3e van
tien doelpunten de stand weer gelijk trekken. Judith zou ons, naar later zou blijken, voor het laatst op
voorsprong zetten, maar ook nu viel weer te snel de gelijkmaker door de korf. Met om en om scoren werd de
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9-9 tussenstand bereikt halverwege de eerste helft, waarna de gasten met vijf doelpunten op rij het verschil
op 9-14 wisten te zetten. Laurens en Frank wisten dit terug te brengen naar 12-15, maar dan was daar weer
die oude routinier die de bal op eiste en van alle hoeken de korf wist te vinden. Bart en Zané deden aan
schade beperking en zorgden ervoor dat het verschil bij rust beperkt bleef tot 14-17.
De mandarijnen van Martin hadden ons vlaggenschip goed gedaan, want in de begin fase van het tweede
bedrijf kwamen de Zeeuwen er niet aan te pas. Na zes minuten was het na de doelpunten van Kevin, Frank
en Bart ineens weer gelijk en leefde het aanwezige Lierse publiek weer helemaal op. Tot 19-19 ging het
gelijk op, maar lukte het VALTO niet om aan de goede kant van de score te komen. Hierna zou Tjoba weer
drie maal op rij scoren, waarbij in de aanloop naar de 19-22 scheidsrechter Fuchs even flink blunderde. Na
de schotklok overschrijding werd de korf wel geraakt, maar niet gescoord. Bal voor VALTO dus, maar onze
leidsman stak dood leuk zijn vuist in de lucht en Tjoba mocht verder aanvallen met een doelpunt als
resultaat. Deze achterstand zou VALTO niet meer weggepoetst krijgen. Tot 22-27 zouden de teams om en
om scoren, waarna het bij de thuisploeg eindelijk weer eens lukte om tweemaal achter elkaar te scoren. Met
nog minder dan twee minuten te gaan bleek dit helaas te laat. Het slot akkoord was nog wel voor VALTO wat
met de doelpunten van Ron en Maaike de eindstand op 26-28 zette, maar de punten gingen mee naar
Zeeland. Helaas voor ons waren de oudjes van Tjoba vanavond op schot, waar zij er tegen Juliana slechts
18 en vorige week tegen Fortis maar 14 keer wisten te scoren, waren het er vanavond 28. Het heeft er dus
alle schijn van dat VALTO het vandaag verdedigend heeft laten afweten, waar zij vorige week dit juist zo
goed voor elkaar hadden. Door deze nederlaag komt VALTO 1, met een wedstrijd minder gespeeld, in een
brede middenmoot terecht. Er zit niets anders op dan ons goed te gaan voorbereiden op de wedstrijd van
volgende week. De VALTO selectie teams spelen dan weer allemaal thuis en voor het vlaggenschip komt er
een tegenstander naar De Lier die uit is op revanche. Vorig zaalseizoen zorgde VALTO 1 ervoor dat
Vriendenschaar uit Hardinxveld de kampioensaspiraties in de koelkast kon zetten. Ook dit jaar hebben zij dit
doel voor ogen, maar zijn het zaalseizoen niet zo gelukkig begonnen met twee verlies partijen. Zij hebben
echter de laatste wedstrijden tegen RWA en Albatros winnend af weten te sluiten en hebben de weg naar
boven ingezet. Lukt het VALTO om hen volgende week de punten afhandig te maken? Kom allemaal weer
naar de Vreeloohal om hen hierbij te steunen en vergeet ook de voorgaande wedstrijden niet. Onze A1 deed
vorig seizoen lang mee om de bovenste plaatsen, maar lijkt dit seizoen in de hoek te zitten waar het muntje
steeds net de verkeerde kant op valt. Volgende week wacht hen weer een zware pot tegen de nummer 2
van de poule KCC/SoNatural A1.
Graag tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen.

Twist 5 – VALTO 5
Hoofdsponsor: MELIOR
De trein raakt op stoom …
Op deze druilerige zondag zit ik terug te denken aan gisteren. Het eerste wat mij te binnen schiet is de
verschrikkelijke kou welke de hele dag bleef hangen. En wat te denken van de mistbanken? Afijn dat zijn
omstandigheden waar we niks aan kunnen doen, ook omstandigheden die in de zaal niet meespelen. Elke
hal is in den beginne gelijk, met een iets andere vloer en entourage.
Onder de rook van het oude Vlaardingen in de wijk Westwijk mochten wij aantreden tegen de lokale
sportclub Twist. Een samenvoeging van C.K.C. Oranje-Nassau en C.K.C. Spirit waar later ook de leden van
K.V. Vlaardingen naar toe zijn gegaan. Je weet wel, de oude club van Onckie, je zou het niet zeggen want
die behoort toch echt tot het meubilair in onze villa en selectie. Dat u het maar weet ;-).
Maar goed, een fusieclub dus. Aangevuld met de talenten van K.V. Vlaardingen, wat moet je dan voor
tegenstand verwachten? De analyse was kraakhelder, een van de minderen goden in de poule. Samen met
Thor stonden zij nog puntloos onderaan. Wat zegt ons dat? Niet zo veel, wij hebben nogal moeite met de
onderste ploegen (denkt u maar eens aan die laatste buitenwedstrijd van ons: Thor zette ons toen een hak
met 12-11).
Westwijk, Vlaardingen, tijdstip 16:30, we komen binnen in wat Frilhelm ‘vergane glorie’ noemt, een oude
sporthal met een gezellig bruin café erbij. Houten vloer, nog net geen hang mandjes. Bijna nostalgie zou u
het kunnen noemen. We betreden de vloer om even te voelen en inspecteren, heeft Twist niet stiekem de
lijnen verlegd? Geen gaten in de vloer? Nee, niets van dat al. Inschieten? Ja dat ging ook best. Een mooie
plek om een volgende scalp te veroveren.
Na het praatje van de Legende begonnen de spelers een beetje warm te lopen. Een beetje, want hier en
daar waren er pijntjes en die moesten er rustig uit gelopen worden, voornamelijk kuitjes maar ook een
vervelende bil en een stijve nek/schouder waren van de partij. Niemand niet fit genoeg om te starten dus de
volgende vakken werden het veld ingestuurd: in de aanval Boekie, HT, Hellen en Mellie, dan in de
verdediging Jan, Hansu Hansu, Anna en Miekie Sulejmani (die goeie die iedereen voorbijsnelt en altijd een
doelpuntje meepikt). De wedstrijd begint en op dat moment realiseer ik mij dat coach D er helemaal niet bij
is… Hij had andere verplichtingen (iets met bier en Ajax als ik het mij goed herinner). Dat dit geen groot
probleem was bleek wel aan de ruststand 12-2. Esther en Frank Willem vonden dat ondergetekende maar
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een praatje moest houden. Aldus werd het volgende gezegd: “Langs de kant zitten wij te genieten van het
korfbal wat jullie op de mat leggen!”
De tweede helft startte weer op en Valto ging verder waar het gestopt was: scoren. Een vervelende kuit
zorgde voor een noodzakelijke wissel, de Legende eruit en Frilhelm erin. Op dat moment had alleen Anna
nog niet gescoord en nu dus ook onze Duitse schaduwspits. Om Anna meer te motiveren spraken we af dat
zij een stukje mandarijn zou krijgen, als ze zou scoren en plots plofte het balletje in de mand (wat werd
gemist door mij). Maar omdat er gelukkig veel ooggetuigen waren, kreeg zij haar welverdiende stukje
mandarijn. Frilhelm liep alle gaten dicht, vocht als een leeuw, zocht naar zijn kans. Maar helaas wilde voor
hem de bal er net niet in.
De laatste minuut met een tussenstand van 28-7 was bereikt. Boekie slingerde de bal van het
verdedigingsvak achter de paal, naar Jeroen die achter paal stond in het andere vak: OEH net mis. Waarna
de arbiter het welletjes vond en de wedstrijd ten einde bracht.
Valto 5 heeft opnieuw een overwinning geboekt en dendert door. Aanstaande zaterdag wacht de kraker
tegen Erasmus, een wedstrijd waarvoor we de messen kunnen slijpen. De wedstrijd start om 17:30 te
Rotterdam in de Erasmushal. Een aanrader voor eenieder die een spannende pot wil zien.
Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week!
Met vriendelijke groet, uw Valto 5 verslaggever.

Valto 8
Ik heb het stukje van onze voorzitter gelezen en geef toe dat ook Valto 8 niet heel veel van zich laat horen.
En dat terwijl het best goed gaat J.
In tegenstelling tot het veldseizoen gaat het zaalseizoen heel goed qua overwinningen. Begonnen we het
e
veld met 5 nederlagen. Afgelopen zaterdag werd onze 3 overwinning alweer een feit.
Marleen loopt te tobben met haar rug/zenuw, Arie last van knie en ik met de aanhechtingsspier naar mijn
heup. Gelukkig hebben we een team van 12.
RWA 7 was de tegenstander en in een goede wedstrijd wonnen we uiteindelijk met 2 punten verschil terwijl
het verschil ook 6 punten was geweest.
Rianca Aarts, het nichtje van Marleen, hield de Westra-eer hoog. Ze was van plan haar eerste
wedstrijddoelpunt ever te maken en dit is haar ook gelukt. Bedankt voor de assistentie.
Na afloop onder het genot van een drankje onze Valto 8 plaatjes-ruilbeurs alvast gestart. Volgende week
gaat de echte ruilbeurs plaatsvinden! Ook dan spelen we weer thuis. Tot zaterdag.

Valto D4
De D4 speelde vandaag thuis tegen DES. In het aanvallende vak startte Kevin, Jennifer, Esme en Jette.
Verdedigd werd er door Tim, Robin, Demi & Floor. Valto begon goed aan de wedstrijd er kon vooral
aangevallen worden. De bal werd goed overgespeeld en alle aanvallers probeerde regelmatig de korf te
bereiken. Na een kleine 10 minuten opende Kevin de score met een mooi eerste punt. Jennifer wist snel het
tweede punt te maken. Hierna vond de wisseling van vak plaats. Ook Robin, Tim, Demi en Floor wisten het
goede overgooien en aanvallen door te zetten. Mooie scores volgde van Robin, Tim en Floor. Met rust was
de stand 5-1. Knap hoor! Na rust kwam Lenne voor Floor en Tobias voor Robin in het veld. Er was veel
publiek om aan te moedigen. We zagen in het tweede deel nog steeds dat de D4 goed overgooide en
probeerde aan te vallen. De bal werd soms knap onderschept. Uiteindelijk wist DES nog 1 keer te scoren.
Maar Valto wilde winnen, met nog twee mooie aanvallen en scores van Demi en Jette wist de D4 te winnen
met 7-2. Super goed gedaan D4!!
groetjes van Annemieke en Jette

Ondo D4- Valto D5

Door de vroege ochtend mist zochten we onze weg naar het altijd
De Bijblijver, 4 december 2017

18

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

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

schilderachtige 's Gravenzande. Toen we de weg vroegen, bleek dat we in
Hoek van Holland waren aangekomen. Toevallig wel bij een sporthal De
Hoekstee. Kennelijk was onze tegenstander ook de weg kwijt geraakt en
bij dezelfde sporthal terecht gekomen, zodat er besloten werd om dan
maar hier de wedstrijd te spelen. De wedstrijd begon. Al snel bleek
Valto toch iets sterker te zijn. Dave scoorde zijn eerste
binnendoelpunt. Een stevig juichpartij met gebalde vuisten volgde.
Daarna was het Michelle met een prachtige doorloop. Iris dacht "dat kan
ik ook!" 0-3 en 04 plofte er dus gemakkelijk in. Ook allebei met een
doorloop van de bovenste plank. Net voor rust scoorde Ondo 1-4.
Na de rust schoot Dave er op los. Tot zijn grote schrik dropte hij weer
een doelpunt. Om het maar helemaal op slot te gooien knalde Lucas de
laatste er maar in.
Ik had aan Tristan beloofd om niets over zijn vergeten schoenen te
vertellen, dus dat doe ik dan ook maar niet.
Kortom, het was een wedstrijd om van te genieten. Tomeloze inzet, goed
samenspel tussen groot en klein.
De mist was weer opgetrokken zodat iedereen weer bij Valto uitkwam.
Volgende week weer een spannende episode uit het kampioenschap van de D5. U weet niet wat u mist.
9 december 12.15 Valto D5 - Phoenix D3

Valto E1 - Ondo E1
Zaterdag kwam ONDO hierheen,
voor een wedstrijd tegen onze E1.
Dat was natuurlijk niet zomaar een strijd,
want wij wilde natuurlijk geen punten kwijt.
Dus we begonnen met zin,
maar ONDO schoot er gelijk al een paar in.
Leuk vonden wij dat niet,
dus wij gingen ook flink van kiet.
Wij streden als beren,
en konden gelukig dat achterstand omkeren.
Halverwegen de tweede helft stond het 9-5 en rekende wij ons eigen al rijk,
maar helaas kwam daarna toch de stand noch gelijk.
Dus het was beter als regen,
maar de eindstand was 9-9.
Gelukkig hebben wij toch nog een punt.
alleen het had wel beter gekund.
En scheidsrechter Rick jij hebt erg goed gefloten,
daardoor hebben wij langs de kant van een eerlijke wedstrijd genoten.
groetjes de rijmpiet.

Valto E2
Omdat we vorige week vergeten waren om een verslag te schrijven, krijgt u er vandaag twee voor de prijs
van één. Vorige week moesten we spelen tegen Sperwers. De eerste wedstrijd hadden we van hun verloren,
dus dat wilden we beter doen. Geholpen door invalster Lenne en onder begeleiding van invalscheids
Sharon deden we dit ook. We wonnen de wedstrijd met 11-10. Lenne, Déon en Anne hebben gescoord.
Deze week hebben we weer gewonnen. We moesten tegen Avanti. Deze week was Elise onze invalster en
Noortje ook bedankt voor het invallen. We hebben nu ook weer gewonnen, dit keer met 6-13. Déon, Noortje
en Elise hebben de doelpunten gemaakt. Jammer dat er geen stream van deze wedstrijd was, want één van
de doelpunten zou u zeker eens terug moeten zien. Déon gooide namelijk een afvangbal direct, achterover,
de korf in. Een beauty!
Groetjes,
Anne en Erik
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KVS E3

- VALTO E3

De E3 mocht vandaag op bezoek bij KVS in Den Haag.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, want de E3 scoort er iedere week veel, maar dat lukt KVS
ook!
Dus in de auto werden er door de jongens al veel tactieken door gesproken, dan moest het gaan lukken om
te winnen!
KVS opende de score! Maar dat lieten we niet gebeuren! De E3 kon dat ook!
Het was even wennen voor de E3 om zoveel tegenstand te krijgen.
Het werd een super spannende wedsstrijd! Valto en KVS scoorde om en om. Het lukte de E3 een paar keer
om uit te lopen, maar dan kwam KVS Terug.
De E3 bleef vechten om te winnen. Dat was heel leuk om te zien. Ze gaven niet op!
Uiteindelijk won de E3 met 9 – 11!! Wat een toppers!
Ook was de E3 team van de week bij Valto A1!
Ik mocht met Max oplopen! Dat vond ik super leuk!! Dus het was een super korfbaldag voor de E3!
Groetjes Milan en Heleen.

Valto F
De F-jes hadden afgelopen donderdag een geslaagde Pietentraining met als special guest: Judith Goedendorp uit
VALTO 1!
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AED/reanimatiecursus bij Valto op woensdag 13 december van 19.30 –
22.00 uur
In navolging van voetbalvereniging Lyra, organiseert dit seizoen korfbalvereniging Valto een
AED/reanimatiecursus. Er zijn deze avond 10 plaatsen beschikbaar. Is de avond vol, dan kun je ook in maart
komen. Meer informatie daarover volgt begin 2018.
Alle leden van Lierse sportclubs zijn welkom, aantal plaatsen is beperkt.
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de
thuissituatie. Het is van belang dat u weet hoe je moet handelen wanneer iemand in jouw naaste omgeving,
bijvoorbeeld je partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, een hartstilstand krijgt. Door
een reanimatiecursus te volgen, kun je de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot je zijn of haar
overlevingskans en hoef je niet hulpeloos toe te kijken?
Wanneer je reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere
overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt.
Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.
Op steeds meer plaatsen verschijnen AED’s, zo ook bij ons op de sportclub. Het is dus enorm handig om te
weten hoe zo’n apparaat werkt, in combinatie met reanimatie.
Daar je na afloop een certificaat ontvangt, graag op de website je naam, voorletters en geboortedatum
vermelden. Deze AED cursus wordt gehouden in de kantine van korfbalvereniging Valto op sportpark De
Zweth, Veilingweg 18. Datum en tijd zijn woensdag 13 december van 19.30 – 22:00 uur. Vanaf 19.00
uur staat de koffie klaar.
Ga snel naar http://ckv-valto.nl/aed en meld je aan.
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