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!

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

7

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

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Zijtwende 41
De Lier

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
5FMFGPPO  t.PCJFM
'BY  t&NBJMJOGP!UFEFBENOM
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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

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

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

41e jaargang nr. 13

18 november 2013
Uitslagen

Nabeschouwingen

Afgelopen zaterdag weer een vol programma met als klap op de vuurpijl de selectie in een echte derby
tegen Dijkvogels. Er kwamen totaal 22 ploegen in actie. Er werd één keer gelijk gespeeld, 8x verloren en dus
13x gewonnen.
Senioren
Voor zowel VALTO 1 als VALTO 2 stond de derby tegen Dijkvogels op het programma. VALTO 2 trapte af
en kwam niet lekker uit de startblokken. Het was te slap en daar maakte Dijkvogels dankbaar gebruik van.
Vlak voor het eind wist het tweede de stand toch nog gelijk te trekken en leek het er even op dat er een
gelijkspel zou volgen. Helaas wist Dijkvogels in de laatste seconden nog de winnende te maken, waarmee
de uitslag op 12-13 kwam te staan. Hierna was het de beurt aan VALTO 1. Gewaarschuwd door het spel van
het tweede wilde het eerste wel scherp starten en dat lukte! Al gauw was duidelijk dat er voor Dijkvogels 1
niks te halen was in De Lier. Een mega-uitslag tot gevolg: 25-14.
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VALTO 3 speelde uit tegen Korbatjo 3 en was duidelijk de betere ploeg. Korbatjo had niks te vertellen en
gezien het spel van de tegenstander had de uitslag nog wel groter mogen zijn. Eindstand: 2-16.
VALTO 4 speelde uit tegen KIOS 3. Het vierde zit in een pittige poule en het wil nog niet echt lukken. Ook dit
keer was de tegenstander weer sterker en er werd met 18-10 verloren.
VALTO 5 speelde thuis tegen GKV 3 en was ook de mindere ploeg. Er werd met 7-18 verloren.
VALTO 6 speelde uit tegen De Meervogels 9. Gezien de stand een spannende wedstrijd, die met een nipt
verschil door het zesde werd gewonnen, 16-17.
VALTO 7 was vrij.
A-jeugd
VALTO A1 mocht voor het eerst aantreden in de nieuwe shirts en dat gaf de ploeg duidelijk vleugels. Een
heel sterke eerste helft zorgde ervoor dat tegenstander KVS A2 totaal lam geslagen de kleedkamer in ging.
Ook de tweede helft werd goed doorgezet en dat gaf een mooie einduitslag, 23-7.
VALTO A2 speelde uit tegen ODO A2. Het verschil was niet groot, maar het lukte de A2 weer niet om te
winnen. Einduitslag: 12-10.
VALTO A3 speelde uit tegen HKV/OE A3. Een leuke wedstrijd, die in het voordeel van onze A3 werd beslist,
10-12. De A3 heeft als enige in de poule de beide wedstrijden weten te winnen, waardoor ze netjes
bovenaan staan. Houd zo vol!
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen ONDO B1 uit Middelburg. De B1 kon de goede lijn van vorige week niet
doorzetten en speelde helaas geen goede wedstrijd. Met name aanvallend was de afronding niet goed
genoeg. Het resultaat was een gelijkspel, 5-5.
VALTO B2 speelde thuis tegen VEO B2. Onze B2 is een damesteam en bij VEO liepen vier grote heren.
Onze dames deden het eigenlijk hartstikke goed, maar vergaten wel te scoren, waardoor er toch ‘vrij
kansloos’ verloren werd, 3-6.
VALTO B3 speelde uit tegen KVS B3. Er werd een goede wedstrijd gespeeld en dus konden de punten weer
mee naar huis genomen worden, einduitslag 4-10.
C-jeugd
VALTO C1 speelde uit tegen Weidevogels C1. De C1 zit in een pittige poule en had het ook nu weer lastig.
Weidevogels was een stuk sterker en wist de wedstrijd gemakkelijk te winnen, 11-4.
VALTO C2 speelde thuis tegen Ready C2. De C2 speelde een degelijke wedstrijd en wist de tweede
wedstrijd op rij te winnen. Dit keer werd het 5-2.
VALTO C3 speelde uit tegen Madjoe C3. Helaas kwam de C3 veel te laat aan, omdat ze niet goed gereden
hadden. Hierdoor kon er nog maar 20 minuten gespeeld worden. De C3 was wel de betere ploeg en na 20
minuten was de stand 2-4.
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen Ready D1. De eerste 5 minuten ging de stand nog gelijk op, maar daarna
was VALTO de betere ploeg en werd uit mooie aanvallen nog mooiere doelpunten gescoord. Ready raakte
wat gefrustreerd, waardoor de wedstrijd onnodig uit de hand liep, maar onze D1 wist terecht met ruime
cijfers te winnen, 12-5.
VALTO D2 speelde thuis tegen VEO D2. Een heel spannende en doelpuntrijke wedstrijd. De scores gingen
over en weer en een gelijkspel was wellicht terecht geweest, maar daar had onze D2 geen zin in.
Einduitslag: 9-8.
VALTO D3 was vrij.
E-jeugd
e
VALTO E1 speelde thuis tegen Die Haghe E1. De E1 kan helaas zijn draai nog niet echt vinden in de 1
klasse, maar gezien de stand heeft de E1 nu al wel twee betere tegenstanders gehad, dus wie weet dat er
tegen de andere tegenstanders meer in zit! Tegen Die Haghe werd het 3-9.
VALTO E2 speelde thuis tegen Futura E1. De E2 was duidelijk de betere ploeg, maar moest in het begin nog
wel even op gang komen. Uiteindelijk werd het toch een overtuigende overwinning, 8-0.
VALTO E3 speelde thuis tegen GKV E1. De E3 heeft het niet makkelijk in de zaal tegen duidelijk betere
tegenstanders. Ook dit keer was de tegenstander een stuk sterker en kwam de E3 er niet aan te pas. Er
werd met 0-7 verloren.
F-jeugd
VALTO F1 speelde uit tegen Fortuna F4. Voor de F1 wederom een ruime overwinning. Dit keer werd er met
0-8 gewonnen.
VALTO F2 was vrij.
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VALTO F3 moest al vroeg uit de veren om uit tegen KVS F4 te spelen. Gelukkig waren de kinderen niet voor
niks zo vroeg opgestaan, want na een goede wedstrijd werd er met 0-7 gewonnen en konden de punten
weer mee naar huis genomen worden.

Programma 23 november 2013
Nr

Poule Tijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Scheidsrechter
B.J.W Nieuwstraten

11527 2F

19:30 Vlaardingen 1

Valto 1

Holy

14262 R2I

18:10 Vlaardingen 2

Valto 2

Holy

15998 R3N

14:50 Valto 3

Albatros 4

Vreeloo-hal

14273 R3K

12:20 Valto 4

ZKC '31 3

Vreeloo-hal

4880 R5F

17:20 Valto 5

ODO 6

Vreeloo-hal

T Korteland

8098 R6E

15:25 Valto 6

Tempo 9

Vreeloo-hal

P van Muyen

5252 R7F

D. Hoekstra

20:35 DES (D) 8

Valto 7

De Hoornbloem

18377 A1F

13:00 GKV (H) A1

Valto A1

Overbosch

P Fuchs

18352 A2K

16:05 Valto A2

KOAG A2

Vreeloo-hal

E Baak

7036 A4C

13:35 Valto A3

KVS A3

Vreeloo-hal

M Boekestijn

15:15 Oranje Wit B2

Valto B1

Oranje Withal

DeetosSnel/Volhuis

5365 B3B

12:00 Excelsior B2

Valto B2

De Buitenhof

5840 B5D

14:20 Valto B3

VEO B3

Vreeloo-hal

S. Vijverberg

13:00 Trekvogels C1

Valto C1

Zadkine-hal

S.R. SR Nikantes

6466 C4G

11:15 Valto C2

DES (D) C2

Vreeloo-hal

T Dijkstra

7597 C5F

16:40 Valto C3

KVS C4

Vreeloo-hal

K Verkade

8269 D1C

12:00 ODO D1

Valto D1

De Hofstede

Valto D2

De Veur

19818 B1G

21009 C1F

8715 D2G

9:00 Meervogels D3

8964 D3G

12:00 TOP D4

Valto D3

De Wasbeek

9422 E8-1B

13:20 Valto E1

TOP E1

Vreeloo-hal

T Ris

9693 E8-3H

12:25 Valto E4

ONDO (G) E4

Vreeloo-hal

R Solleveld

9845 E8-3F

11:20 Valto E3

Avanti (P) E4

Vreeloo-hal

L Schoone-Boekestijn

Valto F1

De Hofstede

Valto F3

Eibernesthal

10383 F2F
10674 F3G

9:00 ODO F1
10:00 Eibernest F2

Zaalwacht
Tijd
11:00-13:15
13:15-15:45
15:45-18:30

Hal 1
Imke Jansen
Inge v Daalen
Jesper Valstar / res V5

Tijd
11:15-13:05
13:05-15:15
15:15-17:45

Hal 2
Leandra vd Vegt
Mandy Boeters
Jelle Boeters / res V6

Opstellingen zaterdag 23 November
Valto 1
vertrek : 16.45h
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon
Heren : Niels K, Frank de R, Luuk, Rob

Res : Valto 2
Res :Valto 2

Valto 2
vertrek : 16.45h
Dames : Mirjam, Nia, Daniëla, Antoinette, Manon
Heren : Ron, Lennart, Pieter, Kevin

Res : Valto 1
Res : Valto 1

Valto 3
aanwezig : 14.00h
Dames : Leonie, Ilse, Kim, Denise, Melanie
Heren : Jeroen, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C

Res : Mariska
Res :

Valto 4

aanwezig : 11.30h
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Dames : Hellen, Esther, Anna, Mariska van G
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Marco??,, Mark

Res : Denise

Valto 5
aanwezig : 16.30h
Dames : Mariska, Rianne, Mandy, Lianne K
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Laurens van E, Daniël V, Bart V

Res : Nikki

Valto 6
aanwezig : 14.35h
Dames : Petra de J, Gerda, Jeanette, Ria
Heren : Frank P, Niels v B, Gert Jan, Jelle, Ruud, Rinze

Res : Rosanne

Valto 7
vertrek : 19.15h
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen
Heren : Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico

Res : ???

30 november 2013
Nr
11612
14487
14442
16225
4879
5125
5167
18452
18696
6879
19860
5368
5782
21444
6606
7485
8123
8870
9183
9462
9708
9876
9875
10495
10854
10853

Klas
2F
R2I
R3N
R3K
R5F
R6E
R7F
A1F
A2K
A4C
B1G
B3B
B5D
C1F
C4G
C5F
D1C
D2G
D3G
E8-1B
E8-3F
E8-3G
E8-3H
F2F
F3F
F3G

Wedstrijd
Valto 1 - Maassluis 1
Valto 2 - Maassluis 2
Excelsior (D) 4 - Valto 3
KVS/Maritiem 4 - Valto 4
Valto 5 - VEO 5
DES (D) 7 - Valto 6
Valto 7 - Dijkvogels 4
Valto A1 - Excelsior (D) A1
Valto A2 - VEO A2
DES (D) A3 - Valto A3
Valto B1 - Fortis B1
Valto B2 - DES (D) B2
DES (D) B3 - Valto B3
Valto C1 - Fortuna C1
KVS C5 - Valto C2
ONDO (G) C5 - Valto C3
Crescendo D1 - Valto D1
Valto D2 - Weidevogels D2
Valto D3 - ONDO (G) D4
Meervogels E1 - Valto E1
Ready E1 - Valto E3
ONDO (G) E2 - Valto E2
Phoenix E2 - Valto E4
Valto F1 - Excelsior (D) F1
Valto F2 - Excelsior (D) F2
Valto F3 - Die Haghe F3
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Tijd
17:15
15:55
17:30
19:45
16:50
21:45
15:35
14:40
13:25
17:00
12:20
14:30
15:00
13:25
12:00
14:55
15:15
12:20
11:15
09:00
12:00
09:00
10:00
11:15
10:00
11:15

4

Hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Buitenhof Delft
Blinkerd
Vreeloo-hal
De Hoornbloem
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Hoornbloem
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Hoornbloem
Vreeloo-hal
Blinkerd
De Hoekstee
Drie Oktoberhal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Veur Zoetermeer
Transvaal Den Haag
De Hoekstee
Oosterpoort
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal

Scheids
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
veld 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Veld 1
veld 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1

Martin B
Arnold P

Jeroen

Sharon
Thomas

Steven
Marja
Esther

Nieuws van het bestuur
A1 legt nieuwe sponsors direct in de watten!

Afgelopen zaterdag werden de nieuwe sponsors gepresenteerd van de A1:
JGSproeibedrijf en Hermadix.
JGSproeibedrijf is van de ouders van Naomi en Hermadix is een leverancier van hen.
We vinden het erg leuk dat we weer een nieuwe Lierse en zelfs ook een Aalsmeerse
sponsor erbij hebben gekregen!

De nieuwe shirts, inloopshirts en trainingspakken werden gepast en op de foto gezet. Voor aanvang van de
wedstrijd werden de teams en de sponsors gepresenteerd.
Erna begon de wedstrijd, en wat voor een wedstrijd! Echt heel gaaf om te zien! Een betere promotie van
korfbal en jullie sponsors is niet te verzinnen. A1: het was super!
Beide sponsors nogmaals bedankt voor jullie toezegging om ons de komende 4 jaar te ondersteunen!
Namens het
bestuur, Hans
Ridder
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Fit & Fun

Inmiddels hebben we twee uren Fit en Fun gedraaid en wat ons betreft waren
deze erg geslaagd! De opkomst was beide keren boven onze verwachting
en het enthousiasme was helemaal geweldig. We gaan nu vol energie
verder om de komende weken in te vullen.
Ook aanstaande maandag is iedereen weer van harte welkom voor een
half uurtje Fit en een half uurtje Fun. Wel vragen we je deze keer een
badmintonracket (of evt. meer) met shuttles mee te nemen. Wat we gaan doen,
verklappen we nog niet ;-). We zien je graag om half 8 in Vreeloo!
Tot dan, Bart en Marleen

Even voorstellen! Team van de week Valto F2

Vorige week misgegaan: excuus voor F2 (en Nikki), redactie
Wie spelen er allemaal in dit team?
Joris Verbeek, Iris Staats, Isa Stolk, Luna Koornneef, Yara Vreugdenhil en Tristan Hagemans
Wie zijn de trainers/coaches?
Lysanne, Nikki, Inge, Max, Johan, Lisa en Joyce
Wat kan dit team erg goed?
De F2 is een mix van al wat ervarener spelers en kinderen wie zaterdag hun wedstrijdje hebben gespeeld.
Wel zijn ze allemaal super enthousiast en strijden ze de hele wedstrijd om de bal. Vooral het schieten en het
overgooien gaat al heel goed!
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Dat we zaterdag 6 keer gescoord hebben!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
20-10 Valto is namelijk 2 keer zo goed als Dijkvogels!
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Zaterdag zijn wij vrij, maar we gaan natuurlijk de hele dag spandoeken maken om Valto ’s avonds mee aan
te moedigen.

Agenda

De agenda is ook online te vinden:
http://www.ckv-valto.nl/agenda/
Datum
Maandag 4 november
Vrijdag 8 november
Zaterdag 9 november
Vrijdag 29 november
Woensdag 18 december
Vrijdag 27 december
Woensdag 1 januari
7 maart
14, 15 en 16 maart
Donderdag 29 mei
20, 21 en 22 juni
Zaterdag 5 juli
13 juli

Tijd
19.30 u.
19.00 uur
tot 20.45 u.
21.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur

08.30 uur

Wat
Fit & Fun bij Valto
Filmavond voor D-teams en E-teams

Plaats
Hal 2 Vreeloo
VILLA VALTO

Filmmarathon voor B-teams en C-teams
Sinterklaas voor F-jes en Welpen
Trainersbijeenkomst
VALTO a GoGo
VALTO Nieuwjaarsborrel
Bowlen
Trainingsweekend
VEO Hemelvaartstoernooi
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG
We love korfbal

VILLA VALTO
Villa Valto
VILLA VALTO
VILLA VALTO
Emst
Voorburg

_______________ Einde Bestuursnieuws __________________
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Nieuws van de AC

Sinterklaas

Popquiz Valto a GoGo
Beste Valto-leden,

Herken jij Dire Straits al wanneer Mark Knopfler de eerste snaar aanraakt, kan jij
de nieuwste top 40 hits meezingen als Michael Jackson of lijkt het je gewoon leuk
om jouw muziekkennis te testen? Geef je dan nu op voor de Valto a Gogo quiz.
Wat: VALTO a Gogo quiz
Wie:
Voor iedereen die het leuk vindt
Waar: Villa Valto, Veilingweg 18 / Wanneer: 27 december om 20:00
Hoe: Geef je op met een team van vier personen(valto-leden, familie en/of vrienden) door te mailen naar
valtoagogo@gmail.com
We hebben dit jaar 6 categorieën voor jullie klaar staan:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Muziek voor beginners
Stille wateren, diepe gronden
Van wie ben jij er één?
En actie!
Zooooo, die is lelijk!
Ik ga op reis en ik neem mee
7

Daarbij spelen we dit jaar ook met een verdubbelaar. Dit houdt in dat ieder team de verdubbelaar op een
categorie mag inzetten, deze verdubbelaar verdubbelt het aantal behaalde punten in deze categorie. Het
inzetten van de verdubbelaar gebeurt voorafgaand aan de quiz, dus kies die categorie uit waarin jullie
denken uit te blinken.
Twijfel niet langer en geef je op!!!
Groeten,Thom Voskamp en Frank de Rijcke

________________ Einde AC nieuws ____________________
Nieuws van de Technische Commissie
Trainers/coaches bijeenkomst

Graag nodigen we de trainers en coaches uit op woensdag 18
december.
De exacte invulling van deze avond krijgen jullie binnenkort te
horen. We laten jullie dit weten via de Bijblijver of per mail. In elk
geval komt er een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, de
avond zal beginnen om 20.00 uur en uiterlijk 22.00 uur eindigen.
Jullie kunnen deze avond alvast in jullie agenda zetten!
Groet,
Johan van der Meer
Lekker eerste weekend voor onze selectie en ook voor Valto 3. Prima overwinningen.

Spelerskaarten en wedstijdformulieren

Aanvoerders: graag de wedstrijdformulieren en de spelerskaarten van invallers achterlaten in sporthal (in de
plastic doos op de receptie).

Achterlaten sporthal

Aan alle spelers en publiek: laat de sporthal alsjeblieft netjes achter. Als iedereen zijn eigen troep opruimt is
er niks aan de hand. De teams die het laatste spelen lopen een extra rondje en ruimen de laatste restjes op!

Toptrainers

Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de
senioren van Valto af en toe trainen willen geven.
Toptrainers Valto 3/4 :
Datum
e

1 dinsdag van de maand

Dag
Dinsdag

e

Dinsdag

e

Dinsdag

e

Dinsdag

2 dinsdag van de maand
3 dinsdag van de maand
4 dinsdag van de maand
e

5 dinsdag van de maand

Dinsdag

Tijd

Toptrainer

20:00

Marco Swikker

20:00
20:00
20:00
20:00

Mark van Geest
Johan van der Meer
Rob van der Stelt
Bart van Muyen

Toptrainers Valto 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!):
Datum
Dag
Tijd
Toptrainer
19 november

Dinsdag

21:00

Arnold Kok

26 november

Dinsdag

22:00

Michiel Cornelisse

3 december

Dinsdag

22:00

Voskamp&Voskamp

10 december

Dinsdag

21:00

Martin van der Wel

17 december

Dinsdag

21:00

Arnold Kok
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Zaalprogramma

De rest van het zaalprogramma is beschikbaar via de site.
Tot zaterdag in de zaal!
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

_________________ Einde TC Nieuws ____________________
Wedstrijdverslagen
VALTO 1 dendert in streekderby over Dijkvogels heen

sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag stond voor VALTO 1 de wedstrijd tegen
Dijkvogels 1 op het programma. Het is al weer even geleden dat
beide ploegen tegenover elkaar stonden en van te voren was wel
duidelijk dat de druk bij VALTO lag, want zoals de coach van
Dijkvogels zelf al aangaf: ‘wij hoeven niet’. De vraag was dan ook:
‘kan Valto met de druk omgaan?’
Voorafgaand aan de wedstrijd speelde VALTO 2 ook tegen
Dijkvogels en liet helaas zien hoe het niet moest en verloor met
12-13.
Het was duidelijk: het vlaggenschip moest scherper aan de start
verschijnen en laten blijken dat er voor Dijkvogels 1 niks te halen
viel in De Lier. Bijgestaan door de F-teams als team van de week
werden beide teams aan het in grote getalen opgekomen publiek
voorgesteld. Na dit alles kon de wedstrijd dan eindelijk beginnen.
VALTO kwam heel scherp uit de startblokken en binnen no time
keek Dijkvogels tegen een flinke achterstand aan, die eigenlijk al
niet meer in te halen viel. VALTO was op vele fronten een stuk
sterker en met name het eerste gedeelte van de wedstrijd lag het
scoringspercentage van spelers Rob de Ruiter en Frank de Rijcke
ongekend hoog. Pas bij 7-0 wist Dijkvogels voor het eerst te
scoren. De ruststand (13-6) viel nog enigszins tegen, al was het wel te verwachten dat het hoge tempo niet
de gehele wedstrijd kon worden volgehouden.
In de rust was coach Marco Swikker duidelijk: doorzetten en zorgen dat er een monsterscore op het
scorebord komt te staan.
Ook de tweede helft was VALTO de betere ploeg en werd er in hetzelfde tempo door gescoord. De
uiteindelijke einduitslag: 25-14. Doelpuntenmakers: Rob de Ruiter (10x), Frank de Rijcke (6x), Niels Koole
(5x), Luuk van Staalduine (2x), Sharon Prins en Laura de Rijcke beiden 1x.
Na twee wedstrijd gespeeld, staat VALTO waar het hoort te staan: bovenaan met vier punten, samen met
Merwede en Korbatjo.
Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Vlaardingen op het programma. Vlaardingen speelde haar
eerste wedstrijden tegen Merwede en Korbatjo en verloor twee keer. De wedstrijd begint om 19.30 uur en
iedereen is van harte welkom om ons aan te moedigen!
Groetjes VALTO 1

Korbatjo 3 – Valto 3

Afgelopen zaterdag mocht het derde weer aantreden. Dit na twee mooie derby's te hebben aanschouwd.
Wij vertrokken 10 minuten voordat Valto 1 klaar was, op weg naar Oud-Beijerland. Ergens in de buurt van
Rotterdam zou dit moeten liggen. Na enig gepuzzel vertrokken we gezamenlijk richting AKV Korbatjo.
Onze coach Mark hebben we tijdelijk ingeruild voor Bart van Muyen: HT moest zelf spelen. Vanaf zijn
spiekbriefjes las Bart de instructies voor. En zodoende konden wij lekker gaan warmlopen mèt Leonie en
Bart-Jan (weer terug van hun vakantie) en helaas zònder Dennis (die is een weekendje weg).
De eerste helft verliep voorspoedig voor Valto. Bij rust stond het 8-1 in ons voordeel. De tweede helft was
eenzelfde beeld en Valto 3 overliep Korbatjo. De wedstrijd eindigde met de stand 2-16.
Goede punten waren het blijven doorgaan tot het einde en er voor zorgen dat er continue verzorgd en
gevarieerd gekorfbald werd.
Een ieder een fijne week en tot zaterdag. Wij spelen dan om 14:50 thuis tegen Albatros, samen met
Nieuwerkerk een van de betere ploegen. Wij hopen op uw steun en zien u graag zaterdag voor deze kraker
in de Vreeloo-hal.
Met vriendelijke groet, Michiel
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De Meervogels 9 – Valto 6

Om mee te beginnen en voor alle duidelijkheid, wij zijn op het veld Valto 7 en in de zaal Valto 6. Dus als je
graag een keer bij ons wil komen kijken, kijk dan bij Valto 6.
e
Vandaag onze 1 competitiewedstrijd in deze zaalronde, in het altijd bruisende sweet lake city, of zoals GJ
het zegt salt lake city. Op naar de wedstrijd, even een kanttekening wij zijn altijd slow-starters. De wedstrijd
bleek een open schiettoernooi te zijn waarin het in 10 minuten al 5-5 stond, dit ritme werd doorgepakt
e
waardoor er een ruststand was van 10-13 dit zie je niet vaak in de 6 klasse. We konden ons ook niet
herinneren wanneer we er eerder 13 ingegooid hebben in een helft.
Na de rust kwam Meervogels terug en stond zelfs voor, maar door de juiste invallers en een paar tactische
wijzigingen kwamen we terug en trokken we de overwinning over de streep. Dit resulteerde in een eindstand
van 16-17. Scores Jeannette 4x, Gerda en Fril 3x, Vincent, Chantal en Daniel 2x, Laurens 1x. Reserves en
invallers weer bedankt!!

Valto A1 - KVS A2

Afgelopen zaterdag mochten wij thuis spelen tegen KVS A2. Het beloofde een leuke wedstrijd te worden.
Van tevoren was iedereen al helemaal in de stemming, dankzij onze nieuwe sponsors, Hermadix en JG
Sproeibedrijf. Naomi’s vader, John Grootscholten, heeft, samen met Hermadix, nieuwe inloopshirts,
wedstrijdshirts én trainingspakken gesponsord! Deze hebben wij voor de wedstrijd uitgereikt gekregen, dus
we zagen er meteen een heel stuk flitsender uit en straalden echt één teamgevoel uit. De sponsors zelf
waren ook aanwezig, dus we moesten wel winnen!
En dat deden we! In de eerste aanval viel ook meteen het eerste doelpunt, wat een lekkere boost gaf aan
ieders zelfvertrouwen. We hebben een zeer sterke eerste helft neergezet met z’n allen, wat resulteerde in
een 12-2 voorsprong in de rust. Het enige wat we nu nog hoefden te doen, was de wedstrijd afmaken in de
tweede helft. Dit hebben we goed gedaan, het spel werd prima voortgezet en zakte nauwelijks in. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot de overwinning met 23-7. Het is heel positief dat er deze week al duidelijk meer
doelpunten van de dames kwamen dan hiervoor. Acht van de 23 doelpunten zijn door dames gemaakt,
terwijl de dames vorige week niet eens voor één doelpunt konden zorgen. We gaan deze verbeteringen
doorzetten op de trainingen en de volgende wedstrijden, om zo het meeste uit onszelf te halen. Volgende
week spelen we om 13:00 uit tegen GKV A1. We hopen op jullie support langs de lijn!
Ik wil de sponsors Hermadix en JG Sproeibedrijf hartelijk bedanken voor de prachtige shirts en
trainingspakken, en voor jullie aanwezigheid bij de wedstrijd!
Groetjes Valto A1
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Valto A2

Afgelopen zaterdag speelden we tegen ODO A2. We begonnen goed en we konden goed bijblijven. Wij
maakten het eerste doelpunt, maar daar had ODO gelijk weer een antwoord op door er ook een te zetten. Dit
ging eigenlijk de hele wedstrijd door, tot aan de laatste 10 minuten, toen nam ODO de voorsprong en helaas
bleef dat ook zo. De einstand was hiermee 12-10 geworden. Volgende week spelen we tegen KOAG A2
thuis.
Steven

Kinderdijk B1 – Valto B1 (vorige week)

Op een mooie zaterdagmiddag op 9 november hadden wij onze eerste competitie wedstrijd. In de aanval
stonden: Rick, Thijs, Lisanne, Esmee en in de verdediging: Simon, Michael, Daphne, Vera.
Het stond al snel 0-3 maar vlak daarna scoorde kinderdijk de 1-3.daarna scoorde wij weer de 1-4, 1-5 en
kinderdijk 2-5. De meeste doelpunten kwamen uit afstand schoten, doordat er lekker snel geschoten werd.
Na de 2-5 werd het 2-6, 3-6 en toen 3-7. Met deze stand gingen we de rust in.
Na een mooie eerste helft gingen we de tweede helft in. We merkten dat deze helft fysieker werd gespeeld
door de tegenstander, maar toch ging Valto door met scoren het werd al gauw 3-10 en toen 5-10 aan het
einde van de wedstrijd waren er nog een paar mooie doelpunten gescoord van beide ploegen. De
uiteindelijke stand is 6-12 geworden. Valto heeft de eerste punten te pakken en nu op naar de volgende
punten !

Valto B1 – Ondo (m) B1

Op zaterdag 16 november hadden wij een thuis wedstrijd tegen Ondo uit Middelburg.
De wedstrijd begon goed doordat we al snel een afstandsschot scoorden 1-0. Wat werd vervolgd door een
korte kans 2-0.
En even later weer een schot van Valto 3-0.
We dachten daarna dat we ze konden hebben.
Maar niets is wat het lijkt en met 2 doelpunten tegen gingen we de rust in 3-2.
En vlak na de rust kregen we weer 2 doelpunten tegen de stand was nu 3-4.
Na een lange tijd op deze stand te hebben gestaan wisten we toch nog een schot en een doorloop te scoren
5-4.
Helaas is het tot aan de laatste minuut spannend geweest en zijn we geëindigd met een stand van 5-5.
Volgende week spelen we uit tegen Oranje Wit om kwart over drie.
Groetjes, Simon en Esmee

Valto C2 – Ready C2

Afgelopen zaterdag speelden wij thuis tegen Ready C2. In de aanval begonnen Nick,Twan,Liz en Lisette. In
de verdediging stonden Fabian,Rolf,Kitty en Romy.
In de wedstrijd hadden wij in de eerste helft veel kansen, maar gingen ze er steeds niet in. Uiteindelijk lukte
het Nick en scoorde hij de 1-0. Ready deed wat terug en scoorde de 1-1. Zo gingen we de rust in. Na rust
kwam Tessa erin voor Liz. Kitty maakte met twee mooie doelpunten de 2-1 en de 3-1. Ready ging ook goed
spelen en maakte de 3-2. Lisette maakte nog de 4-2 en Romy maakte nog de 5-2. Dat was de eindstand.
We hadden gewonnen met 5-2!!
Liz,Tessa en Lisette bedankt voor het meespelen en reserve zitten Mariska bedankt voor het coachen.
Groetjes Romy.

Valto D1 houdt de punten in De Lier

Deze keer moesten we tegen Ready D1 korfballen. Jan-Pieter maakte al snel een doelpunt, gevolgd door
een doelpunt van Ready. Daarna maakte ik ook een doelpunt, gevolgd door nog een keer een doelpunt van
Ready. Daarna kwamen de doelpunten als een trein (Bas 2x, Wouter en Julia. In de rust stond het 7-2.
Na de rust maakte ik een doelpunt gevolgd door twee doelpunten van Ready. Toen maakte Wouter een
hattrick. Daarna scoorde Bas nog een keer, en Ready maakte ook nog een doelpunt. Voor Ready niet
genoeg gescoord om ons te overtreffen. Dat betekende winst voor VALTO D1, namelijk 12-5!!!.
Volgende keer moeten we uit tegen ODO.
Groetjes, Luca Hagemans

Valto E3 – GKV E1

Vol goede moed begonnen de kanjers van de E3 aan een nieuwe wedstrijd tegen GKV E1. Dit na een
nederlaag van vorige week en specifieke enthousiaste trainingen van Danny . Na een paar minuten was al
duidelijk dat deze tegenstander al een stapje verder is dan ons team. Zeker in het begin liepen we een
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beetje achter de feiten aan en konden we moeilijk de bal in het aanval vak krijgen, maar iedereen, zeker de
verdediging, werkte als paarden. Dit resulteerde in een ruststand van 0-5 in het voordeel van GKV.
Na de rust waarin Danny een aantal tips heeft gegeven begonnen we weer vol goede moed aan de tweede
helft. De tweede helft speelden we super; het overspelen ging beter, kregen een paar kansjes welke er net
niet ingingen. En de tegenstander had het moeilijker om te scoren, omdat we beter aan het verdedigen
waren. De eindstand was 0-7 in het voordeel van GKV E1.
Lisa en Joke

Fortuna F4 - Valto F1

De tweede wedstrijd van het seizoen moesten we uit naar Delft en wel tegen Fortuna F4. Aan gekomen
gingen we even gooien en inschieten . We konden gelukkig wat eerder beginnen want we hadden allemaal
vandaag een drukke dag . De opstelling werd door Inge en Lysanne door genomen. Dus we konden
beginnen, we hadden een wissel. Al vrij snel werd er gescoord door Tim dus 0-1. Door goed spel van ons
wist Nouky twee keer te scoren. Dus het stond al 0-3 naar de eerste 10 min. Je kon echt zien dat jullie er zin
in hadden. Er werd goed gespeeld en verdedigd Fortuna kreeg weinig kansen. Maar we wisten er nog 3 te
scoren voor de rust Iris 2x en Tim. Dus met de rust stond het al 0-6. Even wat drinken dat hadden jullie wel
verdiend. Maar gauw weer beginnen Nouky wist er nog twee te scoren 0-8. Na nog een aantal pogingen van
Milan en Estelle maar deze gingen er jammer genoeg niet in. Dus de eindstand was 0-8 jullie hebben deze
wedstrijd heel goed gespeeld. Laten we lekker zo doorgaan. En s ‘ middags waren we ook nog team van
de week . Wat erg leuk was En het aan moedigen van Valto 1 heeft goed geholpen. Ze wonnen met 25-14..

Groetjes van Ingrid, moeder van Estelle

KVS F3 – Valto F3

Zaterdag 16 November was het zo ver, het was tijd voor een spannende pot tussen kvs f3 en Valto F3. De
wedstrijd werd geleid door een strenge doch rechtvaardige scheidsrechter en werd exact op tijd gestart.
Vanaf de eerste minuut was het al spannend. Suus scoorde de 0-1 en dat al na een paar minuten, dit zag er
de
veelbelovend uit. In de 9 minuut doet Suus nog een doelpoging maar die gaat net naast. Tijd voor een
minuutje rust.
de
In de 2 10 minuten rent KVS zich rot, Valto doet doelpoging na doelpoging totdat Mike de 0-2 maakt. Mike
wordt hierbij indirect geholpen door tegenstander Bjorn die lichtelijk afgeleid over het veld loopt en zich
afvraagt waarom die bal iedere keer langs zijn hoofd scheert. Voor het Valto publiek maakt dit het niet
de
minder spannend het einde van de 2 10 minuten nadert ....
Het is rust, coach Johan overlegt met zijn team en ze besluiten gezamenlijk dat het beter is om Anne
de
vanwege een lichte blessure te wisselen. Er volgt een peptalk en het team staat klaar voor de 3 periode.
e
Direct in de 1 minuut doet Julia een doelpoging, mis. Hierna is het Mike die volledig los gaat: 0-3, 0-4, 0-5
(Bjorn lijkt definitief verslagen), 0-6. In de laatste 10 minuten worden er nog diversen pogingen gedaan door
Anna en Brecht, een punt van Mike wordt alsnog afgekeurd. Het mag niet baten, de score blijft 0-6. Heel
goed gedaan allemaal !! Op het wedstrijd formulier komt door inmenging van een niet nader te noemen
persoon een eindscore van 0-7 te staan. Aangezien de scheidsrechter al vooraf het formulier had getekend
gaat deze de boeken in.
de
Na een groot overleg met het hele team is unaniem besloten om het 7 doelpunt toe te schrijven aan Bjorn,
de nummer 24 van KVS.
Groet Alex

Trainers/coaches bijeenkomst

Graag nodigen we de trainers en coaches uit op woensdag 18 december.
De exacte invulling van deze avond krijgen jullie binnenkort te horen. We laten jullie dit weten via de Bijblijver
of per mail. In elk geval komt er een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, de avond zal beginnen om
20.00 uur en uiterlijk 22.00 uur eindigen.
Jullie kunnen deze avond alvast in jullie agenda zetten!
Groet,Johan van der Meer
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