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
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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

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
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl
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Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

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
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Programma komende week
6"december"2014
12179
15714
13984
15738
7195
7324
18182
18208
6207
19443
20099
5396
5131
8365
8762
9059
9219
9410
10554
11057
11055
11056
11047
9638
9999
10044
10238

17:10
15:55
15:00
18:20
15:10
16:20
14:40
14:45
13:30
11:15
14:00
12:30
16:00
14:25
13:10
13:20
14:10
09:55
12:15
12:00
10:00
10:00
10:00
11:15
11:15
12:15
12:15

Scheids
Valto 1
KCR 1
Hal 1
De Lier
Valto 2
KCR 2
Hal 1
De Lier
Den Haag
KVS/Maritiem 4Valto 3
Veld 1
De Lier
Valto 4
Oranje Nassau/Spirit
Hal 1 4
De Lier
Valto 5
Excelsior (D) 6 Hal 2
De Lier
Valto 6
Fiks 5
Hal 2
De Lier
Valto A1
KCR A1
Hal 1
Pijnacker
Avanti (P) A2 Valto A2
Veld 1
De Lier
Valto A3
TOP (S) A4
Hal 1
De Lier
Valto B1
PKC/SWKGroep
Hal
B11
Delft
Fortuna C1
Valto C1
Veld 1
De Lier
Valto C2
Dijkvogels C2 Hal 1
Tempo C4
Valto C3
Hal 2 (rechts) Alphen ad Rijn
Bleiswijk
Weidevogels D1Valto D1
Veld 1
De Lier
Valto D2
Dijkvogels D2 Hal 2
Bleiswijk
Weidevogels D2Valto D3
Veld 1
De Lier
Valto D4
SEV (L) D1
Hal 2
Rijswijk
Refleks E1
Valto E1
Veld 1
Bleiswijk
Weidevogels E1Valto E2
Veld 1
Den Haag
Achilles (Hg) E2Valto E3
Veld 1
Leiden
Pernix E2
Valto E4
viertalveld
Maasland
ODO E2
Valto E5
Veld 1
Tempo E8
Valto E6
4-talveld (links) Alphen ad Rijn
De Lier
Valto F1
DKC F1
Hal 2
De Lier
Valto F2
KVS/Maritiem F2
Hal 2
De Lier
Valto F3
Phoenix F2
Hal 2
De Lier
Valto F4
Tempo F2
Hal 2

Zaalwacht"Hal"1
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-16.00
16.00-18.00
18.00-19.30

Zaalwacht"Hal"2
Wouter V
Ouder C2
Rinze N
Bo
Laura de R

11.00-12.15
12.15-13.10
13.10-14.10
14.10-15.10
15.10-16.20
16.20-17.30

Ouder F1
Ouder F4
Ouder D2
Ouder D4
Reserve V5
Reserve V6

Opstellingen 6 december
Selectie
Aanwezig 14:45
Dames : Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon,
Naomi
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
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Gastheer
Frans
Huib
Ad

Thijs
Marco B
Huib
Bart V
Peter
Chris
Kees
Mirjam

Bart v M
Inge
Romy B
Laurens E

Valto 3
Vertrekken 13:45
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura R
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Marco B
Valto 4
Aanwezig 17:20
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Sandra,
Heren: Hans, Mark, Marco, Martin, Michiel C
Valto 5
Aanwezig 14:40
Dames: Ryanne, Mariska, Imke, Lisa de R
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Patrick, Vincent, Nick
Valto 6
Aanwezig 15:45
Dames: Gerda, Jeanette, Petra, Marije, Linda, Ria
Heren: Frank P, Ruud, Niels B, Rinze, Wilco, Gert
Valto 7
Vrij
Voor het zaalseizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor ook
gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.
Als het nu gebeurd dat jij er toch een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen wij dat
jullie misschien eerst zelf kunnen nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog
iemand te vinden die geen spelend lid meer is maar nog wel graag een wedstrijd wilt spelen bijvoorbeeld.
Bedankt voor jullie inzet!
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl

Nabeschouwingen senioren
Selectie
Na vorige week gewonnen te hebben in de Westlandse derby moest Valto 1 deze week naar Middelburg af
reizen om hier de wedstrijd te spelen tegen Swift 1. Op het moment van spelen stond Valto boven Swift maar
zonder grote verschillen, het resultaat zou dus direct zichtbaar zijn op de ranglijst. Swift bleek deze zaterdag
een stukje scherper te zijn dan Valto, waardoor het goede spel van Valto niet lekker tot zijn recht kwam.
Swift was deze keer een stukje sterker en hield de punten in eigen huis door met 24-19 te winnen.
Nadat Valto 2 vorige week een gelijkspel wist te behalen na geen goede wedstrijd was ons tweede er op
gebrand om in Middelburg haar gelijk te halen, ook Valto 2 speelde namelijk tegen Swift. In een gelijk
opgaande wedstrijd wist Valto steeds goed aan te haken totdat Swift een gat kon slaan waar Valto niet meer
van kon terug komen. Einduitslag was een 14-12 verlies partij waarmee Valto 2 voorlopig op de 5e plaats in
poule 1E blijft staan.
Wedstrijd sport
Na vorige week de wedstrijd tegen ONDO gespeeld te hebben stond voor Valto 3 deze week de wedstrijd
tegen Tempo 4 op het programma. Valto speelde een sterke pot, kwam 5 doelpunten voor en alles begon er
op te lijken dat de 2 punten in De Lier zouden blijven. Maar door goed spel van Tempo werd Valto 3
opgebroken en begon het tegen zichzelf te spelen en verloor het grip op de wedstrijd. Er werd met 14-17
verloren van Tempo, een wedstrijd waarin Valto 3 het betere van het spel had maar dat niet heeft bekroond
met winst.
Valto 4 speelde vorige week al een goede pot tegen ODO 4 en ging daar deze zaterdag weer rustig mee
door tegen een andere streek genoot. De wedstrijd tegen ONDO stond om 14:10 op het programma en Valto
4 was er vanaf minuut 1 als de kippen bij waardoor ONDO nooit een vuist heeft kunnen maken. Valto 4 nam
de punten mee naar huis na een mooie 6-17 overwinning en staat inmiddels 3e in poule R4R.
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Breedte sport
Na vorige week een goede wedstrijd tegen GKV 4 te hebben gespeeld stond deze zaterdag DES 7 op het
programma voor Valto 5. Er zijn wel eens zaterdagen dat alles mislukt en daar was deze zaterdag er helaas
een van. DES schoot elke bal die het in de handen kreeg dan ook vakkundig raak en Valto 5 kon er niks
anders van maken dan er achteraan lopen. Na een sterke periode kon het gat dat DES had geslagen nog
redelijk worden gedicht en kwam Valto 5 terug naar 13-9 wat ook meteen de einduitslag werd.
Na vorige week een mooie 12-8 overwinning te hebben geboekt stond deze zaterdag de uitwedstrijd tegen
TOP (S) op het programma, wat een ritje naar Sassenheim betekende. Waar TOP het in de korfballeague dit
weekend wel waar maakte tegen KZ/Hiltex kon TOP 8 het niet volhouden tegen ons Valto 6! Valto 6 speelde
na een uitstekende wedstrijd de overwinning veilig door met 7-8 te winnen waarmee het de 3e plek
verstevigd.
Valto 7 liet zien dat een weekje afwezigheid van de vloer geen enkele impact heeft op het scorend
vermogen, er werd een mooie pot neergezet!
Met alleen mooi korfbal red een ploeg het niet alleen dus de korf moest ook nog regelmatig gevonden
worden en dat lukte ook nog aan de lopende band, met als resultaat een 12-4 overwinning.
A-Jeugd
Na afgelopen week niet het beoogde resultaat te hebben behaald moest er bewezen worden tegen Albatros
dat onze A1 een waardige tegenstander is! Deze zaterdag stond dus in het teken van bewijzen, de A1 stond
sterk te korfballen en kon Albatros de weerstand bieden die nodig was om de ploeg uit Ridderkerk te
verslaan. Uiteindelijke match winnares Lisanne schoot de 16-17 binnen en de A1 kon de punten in de tas
stoppen. (voor beeldmateriaal van de A1, Bart van Muyen upload regelmatig op www.youtube.com/bmuyen
hoogtepunten.)
Na afgelopen week de wedstrijd tegen ALO te hebben verloren stond deze week de wedstrijd tegen ODO op
het programma voor Valto A2. Met een hoop bekende gezichten tegen over elkaar begonnen de westlandse
ploegen aan deze derby. Valto A2 speelde sterk maar was voor een groot deel niet opgewassen tegen
ODO, maar kon het in de slotfase nog erg spannend maken! Helaas net niet spannend genoeg, ODO won
met 8-9.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen Avanti B1. Beide ploegen hadden pas twee punten gehaald, dus je zou kunnen
spreken van een degradatieduel. Vanaf het begin was in ieder geval duidelijk dat beide ploegen een beetje
last hadden van de druk die op deze wedstrijd stond en dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. De
stand ging gelijk op en was bij rust ook nog in evenwicht, 5-5. Na rust nam eerst VALTO een voorsprong van
twee doelpunten, daarna kwam Avanti twee doelpunten voor en vlak voor tijd was de stand weer in
evenwicht, 11-11. Dit zou gezien de wedstrijd een terechte stand geweest zijn, maar VALTO knokte zich in
de laatste secondes van de wedstrijd toch nog naar die belangrijke overwinning, 11-12. A.s. zaterdag komt
PKC B1 op bezoek.
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2. Vanaf de eerste minuut was VALTO onder de indruk van de
tegenstander en daardoor werd niet het gewenste niveau bereikt. Zeker aanvallend werd er te weinig
gecreëerd en afgerond. Het werd een kansloze nederlaag, 1-7. A.s. zaterdag is de B2 vrij.
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen ONDO C1. Zoals ook wel aan de stand te zien is, zat het probleem in het
maken van doelpunten. Als je in de hele wedstrijd maar drie doelpunten weet te maken, waarvan twee
strafworpen, dan is dat veel te weinig. De eindstand was 3-6. A.s. zaterdag staat er weer een nieuwe
uitdaging op het programma: uit tegen Fortuna C1. In de oefenwedstrijd tegen dit team had VALTO niks in te
brengen, hopelijk gaat het dit keer wat beter.
VALTO C2 speelde thuis tegen Avanti C3. Gezien de stand moest dit geen probleem zijn, en misschien dat
daardoor de C2 wat slapjes aan de wedstrijd begon, want het krachtsverschil was binnen de lijnen niet terug
te zien. De stand ging gelijk op en Avanti toonde meer inzet. In de 2e helft ging het wat beter lopen, maar
echt overtuigend was het niet. Uiteindelijk werd het een nipte overwinning, 5-4. De C2 staat nu bovenaan in
de poule en heeft als enige al haar wedstrijden gewonnen. A.s. zaterdag komt Dijkvogels C2 op bezoek. Die
staan op de tweede plek, dus zal VALTO dan wel een stuk scherper moeten zijn om ook dan weer de punten
in De Lier te houden.
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VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C5. Beide ploegen hadden nog geen wedstrijd gewonnen, dus het
zou er om spannen wie de eerste punten zou weten te behalen. Al gauw bleek dat het geen spannende
wedstrijd ging worden, want VALTO was duidelijk de betere ploeg. Uiteindelijk werd het een 8-1 overwinning.
A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen middenmoter Tempo C4.
D-jeugd
VALTO D1 speelde uit tegen GKV D1. VALTO kwam al snel met 2-0 achter, maar kwam daarna steeds beter
in de wedstrijd. Helaas werden er twee doelpunten afgekeurd, waardoor de aansluiting net niet gevonden
werd. Ruststand was 3-1. Na de rust werd de aansluiting al snel gemaakt, 3-2, maar daarna verslapte de D1
en liep GKV uit naar een 6-3 eindstand. A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen Weidevogels D1 en wordt het
de hoogste tijd om de eerste punten binnen te gaan halen.
VALTO D2 was vrij en speelt a.s. zaterdag thuis tegen Dijkvogels D2.
VALTO D3 speelde thuis tegen Weidevogels D2. Weidevogels had pas één wedstrijd gespeeld en die
hadden ze niet weten te winnen. Voor VALTO was het al de vierde wedstrijd en de eerdere drie wedstrijden
hadden allemaal een ander resultaat: 1 x winst, 1 x verlies en 1 x gelijkspel. Dit keer werd het een ruime
overwinning voor de D3: 8-4. A.s. zaterdag speelt VALTO D3 gelijk weer tegen Weidevogels D2, maar dit
keer uit. We gaan er vanuit dat dit ook weer een overwinning wordt en dat de punten mee naar De Lier
worden genomen.
VALTO D4 speelde thuis tegen ODO D2. Een tegenstander waar van gewonnen had kunnen worden, maar
helaas was de D4 niet vooruit te branden. Dit resulteerde in een 0-4 verlies en dat had dus niet nodig
geweest. Jammer, maar volgende week weer nieuwe kansen, dan speelt de D4 thuis tegen SEV D1.
VALTO D5 speelde thuis tegen ONDO D5. Het wil helaas nog niet zo lukken met de D5, al moet er wel bij
gezegd worden dat gezien de stand ze vooral nog tegen de betere ploegen in de poule gespeeld hebben. Dit
keer was de tegenstander ook net even een maatje te groot, al kon de D5 in het begin nog wel aardig bij
blijven. Uiteindelijk werd het 2-7. A.s. zaterdag is de D5 vrij.
E-Jeugd
Alle E-teams speelden afgelopen zaterdag thuis. 6 teams achter en naast elkaar op het veld, dat was een
mooi gezicht! Valto E1 nam het op tegen Avanti E1. De E1 kreeg volop kansen maar toch was het Avanti die
op een 1-5 voorsprong stond tien minuten voor tijd. Op dat moment begreep de E1 dat ze moesten knokken
voor wat ze waard waren en stond er na 40 minuten een knappe 6-5 overwinning op het scorebord. De E2
heeft de smaak van het winnen te pakken gekregen en won met 7-1 van VEO E3. Volgende week wordt er
gespeeld tegen hekkensluiter Weidevogels en gaan we weer voor winst! Valto E3 kon de winst van vorige
week helaas niet doorzitten. Er werd met 1-9 verloren van VEO E2. Volgende week spelen jullie tegen
Achilles E2, een ploeg die vrijwel gelijk staat met jullie. De E4 balt lekker door en won ook deze zaterdag met
5-1 van VEO E5. De eerste 5 minuten leek het erop dat dit een lastige tegenstander zou worden, maar als
snel was het onze E4 die de wedstrijd maakte en ook de doelpunten. Volgende week tegen Pernix die ook
bovenin meedraait. Valto E5 heeft het heel lastig in hun poule. Deze week werd er 0-13 verloren van ONDO
E3. Volgende week wacht ODO die ook nog niet veel punten heeft. Dit biedt mogelijkheden! Valto E6 mocht
het veld in tegen Pernix E4. Met 4 mooie doelpunten van Valto en 0 van Pernix was de uitslag 4-0. Volgende
week spelen jullie tegen koploper Tempo!
F-Jeugd
De F1 speelde al vroeg uit bij Reflex F2. Deze ploeg was echt een maatje te klein voor onze F1. Met een 319 uitslag mocht Valto weer terugreizen naar De Lier. Volgende week wacht DKC. Zij staan bijna onderaan
terwijl onze F1 bovenaan staat. Valto F2 speelde tegen hekkensluiter Die Haghe en dat is terug te zien in de
uitslag: 21-2. Valto staat aan kop samen met KVS waar ze volgende week tegen spelen. Dat belooft een
spannende wedstrijd te worden. Ook Valto F3 wist de punten in De Lier te houden. Tegen DES F1 werd met
7-4 gewonnen. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen Phoenix. Ons nieuwste team Valto F4 wist ook
deze week weer te winnen, met 8-6 waren ze te sterk voor Fiks. Iedere keer als Valto op voorsprong kwam,
durfde 1 meisje van Fiks niet meer verder te spelen en kwam er een grote invaller uit de E in het team
waardoor Fiks weer langszij kwam en het meisje er weer in kwam. Daarom werd er besloten om 3 tegen 3 te
gaan spelen waardoor het bange meisje en de grote jongen aan de kant konden blijven. In deze fase liet
onze F4 zien dat ze duidelijk sterker waren dan Fiks. Knap gedaan F4!
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Nieuws van het bestuur :
Cadeautjes krijgen, cadeautjes geven
Het is alweer de eerste dag van de laatste maand van het jaar. Een drukke maand over
het algemeen, waarin ook de Sint en zijn pieten in het land zijn. Sterker nog, ze zijn ook
bij VALTO langs geweest! Het is fijn om te weten dat hij ons ook dit jaar weer niet is
vergeten en de leden van het kleinste soort, naast een aantal spannende momenten,
weer een leuke middag heeft gegeven! Typisch een geval van cadeautjes krijgen.
Sportief gezien was het afgelopen weekend wisselvallig. Zoals iedere week werd er verloren en gewonnen,
maar zaterdag werden de cadeautjes helaas achtergelaten in Zeeland door 1 en 2 en gingen we met lege
handen naar huis. Aan de andere kant mochten de eerst teams van de A en B ze meenemen en uitpakken.
Hoewel soms nipt, toch grote klasse en blijf vooral vooruit kijken!
Velen weten wel dat ik naast een korfbalhart, ook een digitaal hart heb. En laten die nu samenkomen bij de
live streams en samenvattingen van Korfbal League wedstrijden. Ik ben veelal niet in de gelegenheid om die
wedstrijden zelf te bezoeken, maar het videomateriaal dat online te vinden is, is zeker de moeite waard. Via
Twitter en andere sociale media komen deze cadeautjes langs, samen met stukjes van onze eigens teams
trouwens, zoals de A1. Leuk om er op die manier toch een beetje bij te zijn. Echte aanraders dus!
De maand december is dus begonnen. Met pakjesavond, 3 wedstrijdrondes, Kerst en niet te vergeten
VALTO-A-GOGO. Maar ook de Korfbal Challenge en dus de kans om een aantal top teams live aan het werk
te zien. Naast de finale in AHOY een heel leuk evenement met top korfbal. En tenslotte ook met de laatste
bestuursvergadering van dit jaar, over een week. Mocht je iets hebben dat we als bestuur moeten
bespreken, laat het me weten. Ik beloof geen cadeautjes, maar we zullen het wel serieus behandelen!
Voor alle teams, zet hem op zaterdag. Veel succes en veel plezier!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Nieuws van de Technische Commissie
Deze zaterdag is de selectie zonder punten uit zeeland
teruggekeerd. Een lelijke streep door de rekening. Valto 3
verloor ook. Gelukkig wist A1 in een niet zo goede wedstrijd,
toch punten mee te nemen uit Zwijndrecht. Met winst voor B1
en C1 deden onze bovenste jeugdteams het goed.
Gastheren bij Valto, aanvulling gezocht.
Nog steeds complimenten van onze scheidsrechters en beoordelaars. Onze gastheren Frans van
Staalduinen, Huib van Dorp, Ad van Muyen en Peter de Rijcke zorgen ervoor dat ze gastvrij ontvangen
worden bij Valto.
We zoeken nog 4 gastheren en vooral vrouwen! Wie wil zich melden bij ondergetekende?
Trainingen Valto 3/4
Dinsdagen:
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. Valto 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op
e
donderdagen en op dinsdag elke 2 training verplicht !
Donderdagen:
November, Januari,
Maart
December Februari

20:30: Valto 3

21:30: Valto 4

20:30: Valto 4

21:30: Valto 3

Toptrainers 5/8
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het
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schema:
e
1 dinsdag vd maand
e
2 dinsdag vd maand
e
3 dinsdag vd maand
e
4 dinsdag vd maand
e
5 dinsdag vd maand

21:00 uur
21:00 uur
21:00 uur
21:00 uur
21:00 uur

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

Trainersuitwisseling A1,A2,A3
Elke derde maandag/dinsdag van de maand vindt er een uitwisseling plaats voor de trainingen van Valto A1,
A2 en A3. Die week is de training als volgt:
Valto A1: Marco / Teun.
Valto A2/A3: Hugo samen met trainers A2/A3.
Fit&Fun a.s. donderdag
Komende donderdag twee nieuwe trainers voor onze Fit&Fun. Kom ook
en train jezelf fit gedurende 30 minuten en doe daarna mee met een
heerlijk spel. Nodig gerust ook je buurman of buurvrouw uit!
Tot donderdag
Marije, Lotte, Jessica, Bart
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Schema invallen bij Valto 5 zaalseizoen
Nu de meeste senioren teams weer zijn aangevuld met afwezige dames die geblesseerd waren of voor
langere tijd afwezig is het makkelijker om zaken als “inval schema’s” te maken.
Net zoals op het veld zal er in de zaal ook gebruik worden gemaakt van zo’n schema om het in vallen bij
Valto 5 (op het veld Valto 6) voor iedereen makkelijker te maken. Het schema is hieronder te vinden en elk
team zal voor de week dat zij opgeschreven staan (totaal 2x in het gehele zaalseizoen) 2 reserve dames
moeten regelen. Mocht een eigen wedstrijd nou een keer overlappen met een wedstrijd van V5 dan is 1
reserve ook voldoende maar dit moet wel vooraf afgesproken worden om misverstanden te voorkomen.
Wedstrijd

Aanwezig

Spelen

Einde

Locatie

Reserves

Valto 5 - Fluks 4

13-12-14 15:20

13-12-14 15:50

13-12-14 17:05

Vreeloo-hal

2 dames

ODO 6 - Valto 5

20-12-14 16:35

20-12-14 17:35

20-12-14 18:50

Maasland

2 dames

Meervogels 7 – S5

10-01-15 17:30

10-01-15 18:30

10-01-15 19:45

Zoetermeer

2 dames

Excelsior 6 - Valto 5

7-02-15 15:10

07-02-15 16:10

07-02-15 17:25

De Buitenhof

2 dames

Fluks 4 - Valto 5

14-02-15 15:00

14-02-15 16:00

14-02-15 17:15

De Overkant

2 dames

Valto 5 - DES (D) 7

21-02-15 14:30

21-02-15 15:00

21-02-15 16:15

Vreeloo-hal

2 dames

GKV (H) 4 - Valto 5

28-02-15 19:15

28-02-15 20:15

28-02-15 21:30

Overbosch

2 dames

Valto 5 - ODO 6

7-03-15 13:00

07-03-15 13:30

07-03-15 14:45

Vreeloo-hal

2 dames

Om alles zonder problemen te laten verlopen is het belangrijk dat vooraf bekend is welke dames uit het team
in gaan vallen bij Valto 5. Dit kan je melden door een mail te sturen naar wsz@ckv-valto.nl of een berichtje te
sturen naar 0621297535.

______________ Einde TC nieuws ____________________
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Even voorstellen! Team van de week Valto D1

Wie spelen er allemaal in dit team?
Bij de dames Romy, Julia, Iris, Rosanne en Kim. En bij de heren Romeo, Koert, Thomas en Lorenzo.
Wie zijn de trainers/coaches?
Dit team wordt getraind en gecoacht door Mellanie Noordam en Frank de Rijcke.
Wat kan dit team erg goed?
Dit team kan het erg goed gezellig hebben. Zowel op de trainingen, maar ook na de wedstrijd. Een gezellig
team is het! Korfballend gezien kan de D1 goed gevarieerd aanvallen.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Dit team vindt het nog lastig om om te gaan met sterkere/grotere tegenstanders. Af en toe zijn ze net iets te
lief.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Meelopen met LDODK tegen Fortuna afgelopen zondag!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Vorig jaar hadden we met de kampioenswedstrijd de uitslag goed voorspeld, dus dit keer maar weer dan! Er
wordt veel gescoord, waardoor het uiteindelijk 23-21 wordt.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Dit team moet zelf tegen Weidevogels D1 spelen. Op het veld is daar de laatste keer 7-1 van gewonnen dus
er kan zeker gewonnen worden!

De Bijblijver, 1 december 2014

7

Even voorstellen! Team van de week Valto D2

Wie spelen er allemaal in dit team?
De heren uit de D2: Daan Boekestijn, David v Geest, Freek v Vliet, Jordi Lammers en de dames uit de D2:
Jolijn v Eendenburg, Annelie Prins, Elise Rijsdijk, Tessa Boers en Kim v Dop.
Wie zijn de trainers/coaches?
Mandy Herbert en Twan Korteland coachen en trainen dit team op donderdag en zaterdag. Op Dinsdag
krijgen ze ook training van Frank de Rijcke, Lisa v Wingerden, Ruben Hoogerbrugge en Sjors Jansen.
Wat kan dit team erg goed?
Veel lol maken, en kletsen op alle momenten van de training.
Ze pakken snel op wat de trainers uitleggen, en doen tijdens de training erg hun best om beter te worden. Ze
creëren veel kansen tijdens een wedstrijd.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Ze vinden het erg lastig om zich te concentreren een hele training of wedstrijd lang. Ze hebben wel veel
kansen in een wedstrijd maar nu moeten ze de kansen nog af gaan maken!
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
We gaan donderdag sinterklaas vieren en dit gaat vast en zeker erg gezellig worden, aangezien het op de
training ook altijd lachen, gieren en brullen is.
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Valto 1 gaat hopelijk winnen met 23-19!!!!!! KOM OP VALTO 1!
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Valto D2 moet zelf thuis spelen tegen Dijkvogels D2 en in deze wedstrijd gaan we onze kansen afmaken!

De Bijblijver, 1 december 2014

8

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

27-12-2014 20:00
2-1-2015 20:00
6-3-2015 16:00
13-3-2015 0:00

21-3-2015 0:00
24-4-2015 8:30
20-6-2015 0:00

Valto-a-go-go
Nieuwjaarsborrel
Gelukkig Nieuwjaar!!
Bowlen met de jeugd
Trainingsweekend Senioren
HIPPIES 13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo Dit trainingsweekend gaan we terug naar de
beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60! Junioren, Senioren en overige leden die
gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu opgeven. Zoals de hippies al...
Valto Summer Here We Come
oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen
Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen
Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert Valto de GigaKangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen.
Valto Einddag

Wedstrijdverslagen
Valto 1 trekt aan het kortste eind
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Zaterdag 29 november was het tijd voor de selectie van Valto om af
te reizen naar Middelburg voor de uitwedstrijd tegen Swift. Het 2de
team moest ook in Middelburg spelen waardoor we met de hele
selectie in een busje om 15:45 vertrokken naar Zeeland.
We kwamen om 17:30 aan in Middelburg en het 2de begon aan de
voorbereiding terwijl er in de kantine nog een potje werd
geklaverjast. Na de helaas verloren wedstrijd van Valto 2 was het
de beurt aan Valto 1 om te laten zien dat we niet voor niets zo ver
hebben gereden.
Vorig week was het Valto die snel scoorde, ditmaal was het Swift
die binnen 3 minuten tweemaal scoorde, waardoor de toon direct
was gezet. Frank de Rijcke maakte vervolgens de 2-1 en 2-2
waardoor de stand weer gelijk was en vlak daarna was het Niels
Koole die Valto voor het eerst(en uiteindelijk ook voor het laatst) op
aan een voorsprong hielp. Daarna was er een periode van ongeveer 10 minuten waarin beide teams moeilijk
tot score kwamen. Uiteindelijk was het Swift die weer het initiatief over nam van Valto en eigenlijk de hele
eerste helft 1 of 2 punten voor bleef staan. Valto kon door doelpunten van Thom Voskamp, Rob de Ruiter en
Lisanne Onck toch bijblijven, alleen kon de gelijkmaker maar niet worden gemaakt. 1 minuut voor de rust
kon de 9-9 worden gemaakt door Rob de Ruiter maar binnen 10 seconden was het weer 10-9 voor Swift.
Doordat Naomi Grootscholten in de slotseconde nog tot scoren kwam, ging beide teams pauzeren bij een
10-10 ruststand.
Coach Marco Swikker hamerde op een aantal details die beter moesten. Valto liet het op enkele punten
herhaald afweten, waardoor Swift wel heel gemakkelijk kon scoren.
Na rust werden er in de aanval van Valto te veel plaatsfouten gemaakt en daar profiteerde Swift van, want
binnen 5 minuten was het gat 3 punten; 13-10. Valto probeerde wel aan te haken, alleen kon het dit gat niet
goed dichten. Aanvallend ging het niet eens zo heel slecht, er werden genoeg kansen gecreëerd, alleen
werden deze niet afgerond. Verdedigend ging het wat minder. Er werden slordige fouten gemaakt waardoor
de scheidsrechter regelmatig de bal op de strafworpstip legde en daarbij was de communicatie niet altijd in
orde. Na 11 minuten in de 2de helft leek het er even op dat Valto zichzelf weer had herpakt, want Niels
Koole maakte de 15-14, waardoor het verschil ineens weer erg klein was. Maar binnen 4 minuten was het
verschil weer 4 doelpunten. Op dit moment kwamen Manon van der Ende en Lotte van Geest in het veld
voor Sharon Prins en Lisanne Onck. Thom Voskamp maakte nog de 20-16 en daarna werd het ook nog 2017 door Niels Koole. Kon Valto nog 1x doorzetten of was het klaar?! Dit laatste was het geval. Valto kon in
de slotfase nog 2x scoren door Naomi Grootscholten en Rob de Ruiter, maar Swift gooide er nog 4 in.
Uiteindelijk was het dus 24-19. 19 doelpunten is op zich best netjes, alleen 24 doorlaten is gewoon te veel.
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Achteraf gezien waren we net niet scherp genoeg en worden we afgetroefd doordat Swift net iets slimmer en
handiger heeft gespeeld. Volgende keer moeten er een paar kleine details anders, dan is het zeker mogelijk
om te winnen van Swift.
Aanstaande zaterdag mag Valto 1 weer thuisspelen en dit keer tegen KCR om 17:10. Komt allen kijken om
te zien of Valto de kleine details beter kan doen zodat er gewonnen gaat worden.
Doelpuntenmakers: Thom 5, Niels 4, Rob 4, Frank 3, Naomi 2 en Lisanne 1.
Groeten Valto 1
Swift 2 – Valto 2
Hieronder het verslag van ons avontuur in Zeeland. Wij mochten daar de strijd aangaan met Swift. Deze
e
e
ploeg staat op het veld 5 in de 1 klasse. In de zaal heeft deze ploeg tot nog toe alleen punten gepakt tegen
KCR, maar dat zegt in deze poule niet zoveel. Elke week weer een kans op winst of verlies. De onderlinge
verschillen zijn erg klein.
Zaterdagmiddag 15:45
Omdat we zowel met Valto 1 als 2 tegen Swift spelen vertrekken we wederom met een bus naar Zeeland. Dit
keer met chauffeur Cor Stolk. Voor vertrek worden de voorraden voedsel en dranken de bus in gesleept.
Bijna worden de grilworsten vergeten, maar nog net op tijd komen we erachter dat die nog in de Villa liggen.
Na een prima busreis, zonder file komen we ruim op tijd aan in Sporthal De Sprong in Middelburg. Cor,
hartelijk dank hiervoor!
De wedstrijd
Voor aanvang van de wedstrijd hebben we zoals gebruikelijk een praatje. Weinig bekend over de
tegenstander. Let met verdedigen op de korte kansjes achter de korf. Gelijk vanaf het begin er staan. Scherp
zijn. Zorg voor goede passing. Aan het einde van het praatje komen we erachter dat we Manon missen. Ook
zij wordt even bijgepraat. Na het inlopen en inschieten beginnen we onze wedstrijd. In de beginfase van de
wedstrijd zijn we meteen niet scherp genoeg en lopen we direct tegen een achterstand aan. Bij ons eerste
doelpunt staan we al op een achterstand van 3-1. Onze tegenstanders staan sterker in het veld. Ons begin
e
is slap te noemen en daar maken zij van Swift dankbaar gebruik van. In de 1 helft komen we niet genoeg tot
e
scoren. We laten het kaas van ons brood eten en gaan met een tussenstand van 7-3 de rust in. In de 2 helft
blijven we achter de feiten aanlopen en hoewel die tweede helft beter was dan de eerste lukte het ons niet
om de aansluiting te vinden. Eindstand 14-12, daar moeten we genoegen mee nemen. Lisanne, Laurens en
Ruben ontzettend bedankt voor het reserve zitten en invallen. Top dat jullie dat hele end naar Zeeland
wilden komen.
Terug naar huis zonder punten
Helaas is het ons niet gelukt de punten in de tas te stoppen en gaan we met lege handen terug naar De Lier.
De koppen worden geteld en compleet vertrekken we richting huis. Het rijdend buffet wordt opgestart en de
meegenomen drankjes worden genuttigd. Na twee plaspauzes beginnen we aan het laatste stuk van onze
e
terugreis en onderweg proosten we nog even op Naomi’s 18 verjaardag. En dan nog een plaspauze bij
Vlaardingen. Bijna aangekomen in De Lier komen we erachter dat we iemand hebben achtergelaten en
rijden we dus weer een stuk terug. Uiteindelijk iedereen weer netjes in de bus en na een laatste stukje rijden
komen we zonder punten terug bij de Villa.
Volgende week
Tot aan de kerstvakantie hebben we nog een paar mooie wedstrijden voor ons, waar het weer knokken
wordt om de punten. Deze week hard trainen om er zaterdag te staan van begin tot eind en twee goede
helften te laten zien. Onze tegenstander is dan koploper KCR 2. Iedereen die naar Zeeland is afgereisd om
ons aan te moedigen bedankt en we zien jullie graag weer om 15:55 in Sporthal Vreeloo.
Groetjes Valto 2

Valto A2 – Odo A2
Zaterdag 29 november 12:15 was het zover: de derby tegen Odo A2. Een leuke, maar ook belangrijke
wedstrijd waar heel het team al lang naar uitkeek. Aan de hoeveelheid toeschouwers te zien, wisten ook zij
dat het een leuke pot zou worden.
Omdat Alex niet meer met de A2 mee mag spelen, waren wij genoodzaakt een vervangende speler te
regelen. Dit werd Derk uit de A3 (nogmaals bedankt, Derk!). Hij stond in het vak bij Rik, Romy en Joyce. Het
andere vak bestond uit Julia, Thomas, Martijn en Mandy.
De wedstrijd begon en iedereen kon gelijk de spanning en de concurrentie voelen. We moésten deze
wedstrijd winnen, niet alleen voor de punten maar ook voor ons zelfvertrouwen. We begonnen gelukkig sterk
en wisten de score binnen een paar minuten op 2-0 te krijgen. Jammer genoeg wist Odo ook hoe ze
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moesten scoren en deden dat ook. Enkele ogenblikken en doelpunten later was het al rust en de score was
3-4 voor Odo. In de rust kregen we een peptalk van Luuk en Niels en met een strijdlust van hier tot Tokio
stapten we het veld weer op. Jammer genoeg pakte deze strijdlust niet al te goed uit, want het leidde tot een
paar gescoorde vrije ballen aan Odo’s kant. Op een gegeven moment stonden we 6-9 achter. Het vak van
Rik liep niet echt lekker, dus werd Derk gewisseld voor Martijn Dijkstra en werd Romy gewisseld voor
Manon. Nu liep dit vak wat beter en al snel scoorde Martijn Dijksta. Daarna werd er nog één keer gescoord,
maar dit heeft ons niet geholpen te winnen van onze concurrenten uit Maasland. Volgende keer moet het
ons echt lukken!
Derk en Martijn, super goed gedaan en nogmaals bedankt!
Groetjes, de A2.

Avanti B1 - Valto B1
Afgelopen zaterdag mochten wij naar Pijnacker om een lekker potje korfbal de spelen, de wedstrijd ging
gelijk op, in de rust stond het dan ook 5-5. Na de rust ging het nog steeds gelijk op. Ruben kwam er in voor
Michael en het spel ging verder. In de laatste minuut werd er gescoord aan de kant van Valto die zo de 2
punten terug naar De Lier kon meenemen. Het was weer eens een lekker spannende wedstrijd en volgende
week gaan we er weer keihard voor!
Groetjes de B1

Valto B2 - Ondo B2
Afgelopen zaterdag speelden wij thuis om 14:30 tegen Ondo B2. In de aanval stonden
Luuk, Twan, Noortje en Romy. Michiel, Joost, Yoni en Sascha begonnen in de verdediging.
De eerste helft ging niet zo heel goed. We stonden 0-2 achter. We gingen de tweede
helft in met dat we beter zouden gaan spelen dan in de eerste helft. Uiteindelijk verloren
we met 1-7. Joost scoorde ons enigste doelpunt. Het was niet echt een hele goede wedstrijd.
Volgende keer beter!
Sascha bedankt voor het invallen!!
Groetjes Romy.

Valto C1 - Ondo C1
Vandaag mochten we om 17:00 aantreden tegen Ondo C1, dit beloofde een spannende wedstrijd te
worden.
In de aanval begonnen: Martijn, Luca, Laura & Lisette en in de verdediging: Bas, Jan-Pieter, Sheila & Vera.
Na een paar minuten spelen stonden we al 0-1 achter en daarna 0-2.
Gelukkig wist Sheila daarna via een strafworp de 1-2 te maken.
Daarna werd het 1-3 en toen wist Martijn met een prachtige bal de 2-3 te maken, helaas wist Ondo nog te
scoren en gingen we met een stand van 2-4 de rust in.
Na de rust wist de Ondo de voorsprong uit te bouwen naar 2-6.
Ongeveer 5 minuten voor tijd wist Sheila nog de 3-6 te maken maar daar bleef het ook helaas bij.
Hans bedankt voor het coachen.
Lisette

Overwinning Valto C3 wordt uitgebreid gevierd!
Zaterdagmiddag om half 4 moest Valto C3 aantreden tegen ONDO C5. We begonnen meteen goed, want
Julia scoorde tweemaal. Daarna volgde Martijn met een afstandschot en kwam er nog een tegendoelpunt en
werd het 3-1. Maté bracht de ruststand op 4-1. Na de rust volgden zowel Jimmy als Floris tweemaal en werd
de eindstand 8-1. Martijn had met zijn doelpunten van afgelopen seizoen met een weddenschap met zijn
vader milkshakes voor het hele team gewonnen, dus het hele team vertrok richting ’t Puntje voor deze
lekkere traktatie. Fijn weekend en tot volgende week!
Martijn

Wedstrijdverslag van Valto D1.
We moesten deze week weer uit spelen, deze keer tegen GKV. In het begin van de wedstrijd kwamen we al
snel met 2-0 achter door twee mooie scores van GKV. Eigenlijk hebben we heel de wedstrijd achter gestaan.
Natuurlijk hebben wij ook wel gescoord maar niet genoeg. Koert scoorde het eerste doelpunt, ik de tweede
en Iris de derde. GKV heeft er zes gescoord. GKV heeft gewonnen met 6-3.
Groetjes, Romeo

De Bijblijver, 1 december 2014

11

Valto E1 – Avanti E1
Afgelopen zaterdag moest Valto E1 thuis tegen Avanti E1. Jammer genoeg kon Sanne van Oudheusden niet
meedoen. Daarom kwam Nouky Staats als reserve. Voor de wedstrijd schoten we in en Michiel van den Bos
gaf ons aanwijzingen. Pieter van Muijen was er nog niet omdat hij nog naar de viesio moest, maar toen we
het praatje gingen houden was hij er wel. De opstelling was Sanne Rijsdijk, Emma van den Bos, David van
Dijk en Niels van Nieuwkerk.
Toen de wedstrijd begon, ging het de eerste 5 minuten best wel goed. WE hadden veel kansen, maar ze
gingen er maar niet in. Na een actie van Avanti E1 scoorde hun wel. Na ongeveer 5 minuten was er weer
een actie van Avanti en scoorde ze weer. Toen dachten we dat het het niet meer ging worden (de spelers).
Dus gingen we nog slechter verdedigen. Daardoor scoorde de tegenstander nog een keer.
En toen was het rust!
Na de rust was Valto E1 er klaar voor. Dat was ook zo omdat David scoorde 1-3 !!! Maar jammer genoeg
scoorde de tegenstander weer en daarna nog eens. Daarna scoorde David de 2- 5! Toen ging het weer een
beetje gelijk op. Maar ineens in de laatste 5 minuten scoor ik ineens met een afstandsschot de 3 – 5 en
daarna nog één de 4- 5! Toen floot de scheidsrechter nog 1 minuut….
Avanti E1 was er niet meer bij, dus David greep zijn kans en scoorde de 5 – 5!!! Avanti E1 kreeg de bal,
raakte ze hem kwijt door over de lijn te stappen. Toen Niels bij de paal stond greep hij ook zijn kans…. En
scoorde!!!!!!! De 6-5!!
Toen floot de schijts af.
Groetjes Emma

Valto E3 - VEO E2
Zaterdagmiddag rond half 2 is Valto aan het warmdraaien voor de wedstrijd tegen VEO. Ze hebben er zin in
want vorige week werd er met 1-5 gewonnen in Leiden dus het zelfvertrouwen van het team is zeker
gegroeid. VEO Is ook aan het warm draaien met afstandsworpen en scoren behoorlijk vaak. De supporters
van Valto langs de kant raken daar iets wat zenuwachtig van, het ziet er iets te goed uit... Als de
scheidsrechter terecht is kan de wedstrijd gaan beginnen. Het gaat er gelijk fel aan toe over en weer. De
verdediging aan beide kanten zit goed dicht. Al gauw blijkt dat Valto helaas in het verdedigen zijn gelijke
heeft gevonden. Het is VEO die met een afstandsworp de 0-1 scoort in de eerste minuten. Maar Valto
reageert bijna direct met een zuiver afstandsschot van Dara die de stand op 1-1 zet. Daarna volgt er
ijzersterk verdedigingswerk aan beide kanten en is er snel bal spel over en weer. VEO schiet doordat de
verdediging van Valto zo dicht zit maar van ver af. Wat we aan het begin hadden gezien met warm draaien
komt nu tot uiting bij VEO en brengt helaas door een aantal mooie afstandsworpen dan ook de rust stand op
1-4 voor VEO. Een peptalk van coach Petra en wat verfrissend drinken zorgt er voor dat Valto strijdvaardig
aan de 2 de helft gaat beginnen. Valto probeert keihard terug te komen door snel aanvallend te spelen en er
boven op te zitten in de verdediging. Het wil Valto gewoon niet lukken om schietkansen te krijgen maar ze
raken er zeker niet minder gemotiveerd door. VEO krijgt behoorlijk weerstand van Valto maar door hun
afstandsworpen weten ze de meeste punten te behalen en lopen dan ook uiteindelijk uit naar 1-9. Toch lukt
het Valto op het laatste moment een aantal keer nog te kunnen schieten maar de bal wil er deze wedstrijd
echt niet meer in voor ze. Valto is er tot de laatste seconden voor gegaan en hebben zich door het scorende
VEO zeker niet laten ontmoedigen. Knap dat ze als team zich zo staande hebben gehouden, ze groeien
met de week! Gelukkig mocht de E3 na de wedstrijd bij coach Petra Sinterklaas vieren. Dat was natuurlijk
de ideale pleister op de wond! Dobbelen om cadeautjes, bingo en natuurlijk al het lekkers zorgde voor
een geslaagde sinterklaas middag! Iedereen is aan het einde van de dag weer tevreden naar huis gegaan
met de gewenste cadeautjes, de pleister op de wond heeft zichtbaar geholpen. Bedankt Petra voor de
gezellige middag!!Namens alle pepernoten en kruidnoten van de E3!!!
Groetjes Luke en Pámela

Cresendo E4 - Valto E3 (22-11-2014)
De 1 eerste uitwedstrijd we gingen naar Leiden tegen Cresendo E4 Dara was een weekendje weg we
kregen versterking van Alicia.In de eerste 10 min maakte Bas 0-1 en er werd goed gespeelt Alicia maakte 02 Bas dacht na keer gescoord te hebben. Dat proeft naar meer maar ze gingen er net niet in maar heel
goed geprobeerd. De scheidsrechter floot voor het rust signaal . We hadden er zin in na een positief praatje
van onze super coach Petra en natuurlijk Estelle ’s druivesuikertje en wat gedronken te hebben gingen we
aan de 2 de helft beginnen. .Zouden we de scoren uit kunnen breide er werd goed gespeeld en verdedigt en
rond gespeelt. O-3 Mette 0-4 Mette’s Tegenstander kreeg ook nog een strafschot maar die werd gemist.
Alicia maakte er 0-5 van en Cresendo maakte er ook nog 1 . En de scheidsrechter floot af en uitslag was 15 op naar de volgende wedstrijd .
Groetjes van Ingrid, Estelle
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Valto E4 – Veo E5
Vandaag waren we gelukkig weer compleet! Nova hersteld van haar griepje en oorontsteking en Jens
hersteld van zijn amandeloperatie. Ook allebei de coaches waren er vandaag bij. We begonnen dus met 6
kinderen aan het inschieten. Vera had voor de wedstrijd gezegd dat we gelijk goed moesten beginnen want
Veo kon wel eens een gevaarlijke tegenstander zijn. De eerste paar minuten van de wedstrijd gaf Veo ook
goed tegenstand. Maar daarna kwam de machine van Valto goed op gang! Rozanne opende de score en zo
stonden we 1-0 voor. Daarna was het Maaike die 3x de korf wist te vinden. En als laatste kwam onze Julia
heel gevaarlijk in actie en maakt het vijfde doelpunt. In de tussentijd wist Veo er ook eentje te scoren en zo
was de einduitslag 5-1 in ons voordeel! Nova scoorde ook nog twee mooie doelpunten maar die werden
helaas afgekeurd voor verdedigd. Het hele team deed vandaag goed mee, we letten goed op en dan komen
de kansen vanzelf! Ook het verdedigen ging heel goed vandaag. We staan nu bovenin de poule. Volgende
week spelen we uit bij Pernix. Een andere ploeg die bovenaan meedraait. Hier zullen we dus ons beste
beentje voor moeten zetten om punten te halen! Van de week goed trainen en zaterdag fris weer korfballen

VALTO E5

In deze tijd van het jaar,
een stukje op rijm dan maar.
Laten we er even bij stil staan,
wat de E5 deze week heeft gedaan.
Maandag was er niks speciaal,
toen hebben getraind zoals normaal.
Maar op woensdag hadden we van trainen vrij,
dus vierden we Sinterklaas bij mij.
Eerst gingen we kruidnootjes bakken,
jeetje, wat bleef dat deeg toch plakken.
Alle vingers zaten onder,
maar dat gaf ons geen donder.
Toen die de oven in gingen,
stonden jullie om cadeaus te springen.
Maar om de cadeaus te verdelen,
gingen we eerst een spel spelen.
Je kent het misschien wel,
het bekende dobbelsteenspel.
De cadeaus gingen over en weer,
zo had je een cadeau en zo niet meer,
En toen klonk daar opeens de oven bel,
en was dat het einde van het spel.
Iedereen had twee cadeaus gescoord,
precies zoals het hoort!!!
We hadden nog wat tijd om te vullen,
dus gingen jullie spelen met jullie nieuwe spullen.
En keken we nog een stukje film op de tv,
en toen gingen jullie toch echt weer met je ouders mee.
Maar jullie schoen kon niet gelijk aan,
want Sint had daar nog een schoenletter in gedaan.
We vonden het erg gezellig met elkaar,
misschien weer volgend jaar?!
Groetjes,
Helma
Ps. Dit is misschien wat minder leuk om te horen,
de wedstrijd van afgelopen zaterdag hebben we verloren.
Het eindigde in 0 - 13,
dat hadden we graag anders gezien.
De strafworpen was een gelijk spel,
5-5, dat dan weer wel.
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Valto E6 – Pernix E4
Zoals jullie weten is Sint weer in het land,
en afgelopen zaterdag stond Piet bij de E6 aan de kant.
Daar had Piet zich een heel jaar op verheugd,
zo’n leuk, nieuw team doet Piet een deugd.
Wie zag Piet daar allemaal rennen?
Het was voor Piet niet moeilijk om de spelers te herkennen.
Als eerste zag hij Lucas, de snelste speler van het veld.
Piet stond van zijn snelheid even versteld.
Hij haalde steeds de bal ertussenuit,
En bij zijn doelpunt juichte hij luid.
Toen zag Piet een lange jongeman,
Ja die Guillermo kan er wat van.
Piet schrok zich rot,
Toen Guillermo, in de laatste minuut, scoorde met een enorm afstandsschot.
Er liep ook nog een lange dame, genaamd Anouk.
Haar tegenstander was haar vaak zoek.
In de verdediging had ze steeds haar hand ervoor,
Waardoor haar tegenstander vaak de bal verloor.
Het kleinste meisje, dat was Danique.
Wat was zij energiek!
Ze rende blij in het rond,
Terwijl ze met haar schoten een paar keer de korf vond.
Ook Christy is zo enorm snel
Sprintend voor de bal wint ze elk duel.
Ze rent, ze schiet en raak!
Dat zag Piet nog nooit zo vaak.
Dat de E6 won was terecht
Of zoals coach Lysanne dat altijd zegt:
Kom op, ga zo door, jullie doen het super goed
Jullie gaan zeker nog vaak winnen, ja dat moet!
-

Sint en Piet

Refleks F2 – Valto F1
In de vroege morgen van zaterdag 29 november arriveerden we bij de Schilp. We waren de eerste
korfballers van de dag in deze grote hal en waren zelfs nog eerder aanwezig dan Refleks zelf.
Helaas was Isa er niet bij omdat ze ziek was. Tim was er deze keer ook niet bij, maar gelukkig viel Luna in,
zodat we toch 5 spelers hadden.
Uiteindelijk kon de wedstrijd beginnen. Valto was uitgeslapen en dat bleek al snel: we waren pas net
begonnen of Anne gooide de bal in de korf. 0-1! Een goed begin is het halve werk en al snel scoorden
Mieke, Anne, Milan, Anne, Refleks, Renske, Milan, Refleks 2x, Anne en Milan. Toen was het pauze bij een
stand van 3-9 in 10 minuten,
In de volgende 10 minuten scoorde alleen Renske een keer: 3-10. Rust.
Na de rust kwam Valto weer op stoom: Anne 2x en Mieke zorgden dat de stand na een half uur op 3-13
stond.
In de laatste 10 minuten werd de voorsprong verder uitgebouwd door Luna 2x, Mieke 2x, nog een keer Luna
en nog een keer Mieke. Eindstand 3-19 gewonnen. FANTASTISCH GEDAAN! Op naar de volgende
wedstrijd!
Groeten van Anne en Teun

Valto F2
Alle 6 de spelertjes van de F2 waren aanwezig. Maartje, Tim, Lucas, Noortje, Jonne en Sanne. De wedstrijd
begon erg goed, vooral Jonne en Tim waren op tijd naar bed gegaan. Zij scoorden heel veel doelpunten. Na
een paar minuten stond er al een superspeler van Die Haghe in het veld. Uiteindelijk was de eindstand 21-2
voor Valto. Supergoed gedaan F2!! Bijna iedereen heeft wel gescoord, toch? Is toch ook leuk!
Aanstaande zaterdag spelen we om 11.15 uur thuis tegen KVS F2. Altijd lastig, die Kleine Vissers uit
Scheveningen. Zorg dat de Sint vrijdag op tijd jullie huisje verlaat, zodat je op tijd naar bed kan!
Nou doeiiiiiiiii!!
Groetjes Sanne
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Valto F4
Hallo allemaal,
Hier het eerst stukje van het F4 team dat afgelopen zaterdag hun eerste uitwedstijd speelde in jawel de 5
mei-hal in Leiden, met wel voor de kinderen een heel aparte vloer van hout!
Een lekker einde op pad dus.
Heel enthousiast stonden ze allen keurig op tijd klaar om te vertrekken vanaf Vreeloo.
Lotte kon niet aanwezig zijn, haar plekje werd vervangen door Lucas uit team F2, die ook vol enthousisame
heeft meegespeeld en ook later op de ochtend zijn eigen wedstrijd nog te spelen had.
Vol gas zijn ze begonnen tegen een ook best pittige tegenstander!
Ze hebben het fantastisch gespeeld en het was ook erg spannend, met een super resultaat 7-9 gewonnen
Toppie allemaal
Groetjes Miranda van Vliet (moeder van Tobias)

Programma volgende week
13#december#2014
12347
16002
15824
7193
7298
7407
18290
17602
6208
19525
4517
20532
5401
5247
8803
8832
8608
8795
11378
11365
11377
11364
10060
11637

15:50
14:35
13:30
15:50
21:40
13:00
13:25
12:15
11:15
14:45
16:05
12:00
17:00
13:00
11:15
12:30
12:00
12:00
09:00
10:00
12:00
11:00
11:00
13:30

Valto 1
VriendenschaarHal
(H)11
Valto 2
VriendenschaarHal
(H)13
Valto 3
Pernix 4
Hal 2
Valto 5
Fluks 4
Hal 2
VEO 6
Valto 6
Veld 1
ODO 7
Valto 7
Veld 1
Valto A1
PKC/SWKGroep
Hal
A21
Valto A2
Weidevogels A2Hal 1
Valto A3
GKV (H) A2
Hal 2
Valto B1
KCC/Delta Logistiek
Hal 2 B1
DKC B1
Valto B2
Veld 1
Fiks C1
Valto C1
Veld 1
DKC C1
Valto C2
Veld 1
KVS/Maritiem C3
Valto C3
Veld 1
Valto D1
Tempo D1
Hal 1
Valto D2
ODO D1
Hal 2
Fortuna D5
Valto D4
Veld 1
KVS/Maritiem D4
Valto D5
Veld 1
KVS/Maritiem E3
Valto E3
Veld 1
KVS/Maritiem E4
Valto E4
Veld 1
DES (D) E3
Valto E5
Viertalveld 2
Dubbel Zes E4 Valto E6
viertallenveld
DES (D) F1
Valto F3
Viertalveld 2
KIOS (N) F4 Valto F4
Veld 1

Zaalwacht#Hal#1
11.00-12.15
12.15-14.15
14.15-16.00
16.00-17.30

Zaalwacht#Hal#2
Ouder D1
Lotte v G
Manon v G
Fiona
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11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-15.50
15.50-17.00
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Michiel C
Ouder D2
Daniel K
Reserve V5

De Lier
De Lier
De Lier
De Lier
Voorburg
Maasland
De Lier
De Lier
De Lier
De Lier
Delft
Oegstgeest
Delft
Den Haag
De Lier
De Lier
Delft
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Hoorn
Den Haag
Den Hoorn
Nieuw Vennep

Martin B

SR Maassluis
Hans

Thijs
Mariska

Trainingsweekend

HIPPIES
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo
Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van Valto, namelijk de jaren ’60!
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu
opgeven. Zoals de hippies al deden; vrijheid & blijheid!
Voor het hippie weekend zijn 50 chille plaatsen beschikbaar, Kosten voor het hele weekend zijn € 90,Opgeven kan t/m 31 december via NL91RABO0340455225 t.n.v. A.C. Poot. Daarbij graag je naam
vermelden en of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen. 	
  

PEACE!
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon
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