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Topsport
Afgelopen zaterdag was ik in de accommodatie van PKC. Dat is niet zomaar iets, nee het is een ware droom voor
vele korfbalclubs. Een mooi buitenterrein met flink wat ruimte en mooie, kleine velden, naast de kantine gelegen
vanwaar je niet alleen het veld kunt zien, maar als je je omdraait ook de zaal in kunt kijken. Zaal één van twee. Die
met enkel korfbalbelijning. De hal waar rondom het veld veel mensen kunnen zitten, een aparte businesstribune
heeft en een mediabalkon, maar daarover later meer. Alles straalt korfbal uit, pure sport. Nee, topsport. Want voor
korfbal dit op niveau betaal je gewoon 6 euro entree. Terecht.
Mijn aanwezigheid hier had twee redenen en in beide gevallen speelt Rick daar een rol in. Scheidsrechter Rick
Voskamp fluit sinds jaar en dag namelijk voor Valto en doet dat de laatste tijd met zijn vaste assistentscheidsrechter Alex den Hartog. Een mooi duo zo vinden wij, maar zo vindt ook de korfbalbond. Wat die heeft ze
afgelopen zaterdag de wedstrijd PKC - AW.DTV laten fluiten. Een wedstrijd in de korfballeague. Een wedstrijd op
het hoogste niveau dus. En dat is heel erg gaaf en terecht dat we daar binnen Valto heel erg trots op zijn. Het valt
namelijk niet mee. Je moet er behoorlijk wat voor over hebben en je moet er behoorlijk wat vanaf weten. Het is als
het ware de topsport onder het wedstrijd leiden. En als ik de heren mag geloven, is het nét even een stapje harder
lopen dan anders. Het ging ze goed af deze eerste keer. We kijken uit naar meer!
De dag er na ben ik op pad geweest naar Den Haag en Heerhugowaard. En ja, ook daar wordt gekorfbald. En ja,
ook daar zag ik topsport. In beide gevallen. Niet zozeer de spelende teams, als wel de scheidsrechters die daar
aan het werk waren. Cock Matthijsse floot namelijk zijn derde (!) wedstrijd voor Valto dat weekend. Voor iemand
die de 60 al is gepasseerd, vind ik dat echt topsport. En inmiddels ook in een mooi, gesponsord trainingspak, zo
weten we na vorige week. Het pak en toebehoren bracht ik dan ook mee op mijn reis naar het noorden. KV Apollo
was de bestemming, Jan Korteland de leidsman, die zo ver van huis zijn tweede (!) wedstrijd dat weekend voor
Valto floot. Het was een eerste klasse duel tegen Phoenix en beloofde een mooie wedstrijd te worden, in een
bijzondere ambiance. Bij rust een gelijke stand en geen idee wie de winnaar zou worden. Misschien op basis van
het thuisvoordeel de thuisploeg. En zo geschiedde. Een spannende wedstrijd, die prima gefloten werd door Jan,
met veel complimenten beloond door beide partijen. Hoe iemand na een behoorlijk stuk rijden een wedstrijd kan
aanvoelen, scherp kan zijn wanneer het moet en alles tot een goed einde kan brengen vind ik niet alleen topsport,
maar verdient ook veel respect.
Eens te meer besef ik dat wedstrijden niet kunnen bestaan zonder officials. Of het nu een wedstrijd in de
korfballeague is, een wedstrijd in de reserve tweede klasse op een zondag in een nagenoeg verlaten hal of een
volgepakte eerste klasse wedstrijd net onder de kop van Noord-Holland. Of uiteraard één van die andere
wedstrijden, gefloten door de andere bondscheidsrechters of jeugdwedstrijdleiders die Valto heeft rondlopen.
Tenslotte nog iets heel anders, hoewel … ook topsport als je het mij vraagt. Ik mocht zaterdag even meekijken op
het mediabalkon van PKC. Daar wordt iedere thuiswedstrijd een ware productie opgetuigd. Met 6 camera’s op het
veld gericht, bedient door 4 cameramensen, iemand voor de statistieken, iemand voor de herhalingen, iemand
voor de schermen in de zaal en iemand die het commentaar verzorgd voor de stream, aan elkaar geregisseerd
door nóg iemand. Prachtig om te zien. Ze doen dit dus ook voor de internationale wedstrijden, zoals de Europa
Cup die er weer aankomt. En de EK’s, WK’s, Korfbal Challenge en Ziggo Dome. In mijn beleving horen
uitzendingen als deze bij topsport en maken ze de ambitieuze sport die korfbal is, een stuk professioneler. Week
na week, seizoen na seizoen. We gaan wat Rick en mijzelf betreft bij Valto dus ook door met het verbeteren van
de live stream. Stapje voor stapje. Blijf kijken!
Allemaal weer een top sportweek gewenst!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma zaterdag 14 januari

Opstellingen zaterdag 14 januari 2017
Valto 1 vertrek: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
Valto 2 vertrek: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
Valto 3 vertrek: 19:30
Dames: Manon, Joyce, Romy B, Rosalie, w.a.
Heren: Daniël, Michael, Twan, Thomas, w.a.
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Valto 4 aanwezig: 17:00
Dames: Lisa V, Antoinette, Ellen R, Ellen V, Laura H
Heren: Rob, Marnix, Kees, Niels, Ruben L, Laurens M, Roland
Valto 5 aanwezig: 15:00
Dames: Petra, Helma, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen
Valto 6 vertrekken: 14:00
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, w.a., w.a.
Heren: Laurens E, Vincent, Wouter W, Jesper, Daniel V, Nick, Bart
Valto 7 vertrekken: 16:00
Dames: Marije, Petra, Ria, Gerda, w.a.
Heren: Rinze, Frank P, Ruud, Wouter V, w.a.
Valto 8 aanwezig: 16:00
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco

Uitslagen 7 januari
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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

Nabeschouwingen
Senioren
Valto 1 speelde tegen IJsselvogels dit weekend, een erg belangrijke wedstrijd om uit de onderste regionen
weg te blijven. Door een hele sterke 1e helf neer te zetten en een goed 3e kwart kwam het 1e 12-22 voor,
maar de einduitslag verraad wel dat 1 het onnodig moeilijk voor zichzelf heeft gemaakt: 25-26 winst!
Valto 2 speelde tegen IJsselvogels 2 en zette een goede wedstrijd neer waarin ze vrijwel de gehele wedstrijd
voorstonden. Met rust stond het 2e met 7-10 voor maar toch geen punten, er werd in de laatste minuut
verloren met 16-15.
Valto 3 speelde deze week in en tegen Scheveningen waarin KVS de tegenstander vormde. Waar het lang
spannend bleef bleken toch de vissen de sterkste te zijn, zij wonnen met 18-16.
Valto 4 speelde ‘thuis’ in de Hoekstee tegen Crescendo 3, een ploeg waar normaal gesproken van
gewonnen kan worden. Ook nu was dat weer het geval, er werd met 12-10 gewonnen!
Valto 5 speelde ook een ‘thuis’ wedstrijd in de Hoekstee en wel tegen Pernix 5. De bezoekers waren in
goede doen en de wedstrijd ging dan ook erg gelijk op! Valto was degene die de overwinning binnen kon
slepen en won met 16-15.
Valto 6 mocht aantreden tegen het volledige studententeam van Paal Centraal 4, waar in Valto 6 2 van de 4
studenten gemist moeten worden. Net zoals op het veld werd er weer redelijk makkelijk gewonnen: 3-13.
Valto 7 mocht richting Veo afreizen om daar tegen het 6e te spelen, dat beloofde een spannende wedstrijd
te worden! Valto bleek echter aan het begin van de wedstrijd al sterker te zijn en kon uitlopen naar een
einduitslag van 13-18.
Valto 8 was vrij

A-jeugd
VALTO A1 speelde thuis (in de Hoekstee) tegen KVS A1. De veldwedstrijd tegen KVS, waarin VALTO op
een Duitse manier de overwinning binnen haalde, lag iedereen nog vers in het geheugen. Misschien was het
daarom dat KVS elk doelpunt uitbundig vierde, zeker toen het er op leek dat ze VALTO op ruime achterstand
gingen zetten. Maar juist vanwege die veldwedstrijd hadden ze beter moeten weten. VALTO hield het hoofd
koel en liet het dit keer niet op de laatste minuten aankomen. Met een tussensprint zette ze KVS op een
achterstand van een paar doelpunten en gaf dat niet meer uit handen. Einduitslag: 25-21. Aangezien HKV
van Tempo wist te winnen, staat VALTO nu op een gedeelde eerste plek met HKV en Tempo, en zal het nog
een spannende tweede helft van het zaalseizoen worden. A.s. zaterdag staat weer een thuiswedstrijd op het
programma, tegen Refleks. Uit werd er met 13-30 gewonnen.
VALTO A2 was vrij, zij spelen zaterdag thuis tegen Fortuna A3. Deze ploeg staat bovenaan, maar heeft al
wel een wedstrijd verloren. VALTO heeft pas drie wedstrijden gespeeld, maar heeft daarin wel de volle winst
gepakt.

B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis (in de Hoekstee) tegen Vriendenschaar B1. Vriendenschaar had alleen nog van
koploper ONDO verloren, dus dat zou geen makkelijke tegenstander worden. Toch kon VALTO in het begin
van de wedstrijd aardig bijblijven. Helaas zorgde een paar slordigheden ervoor dat ze toch met een
achterstand van drie doelpunten de rust in gingen. Na rust duurde het even voor de inhaalrace werd ingezet
en toen was het eigenlijk te laat. Toch werd er goed partij gegeven en wist Vriendenschaar niet verder uit te
lopen. Einduitslag: 9-12. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen KCC B2. Uit werd er met 10-11 gewonnen.
VALTO B2 was vrij, zij spelen zaterdag uit tegen ODO B1. Thuis werd er met 7-7 gelijk gespeeld.
VALTO B3 speelde afgelopen zaterdag uit tegen Avanti B4. Het werd een spannende gelijk opgaande
wedstrijd, die uiteindelijk nipt door VALTO werd gewonnen, 7-8. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen
koploper Refleks B2, die tot nu toe al haar wedstrijden wist te winnen. Thuis werd er met 6-7 van Refleks
verloren, dus wie weet is het nu mogelijk om de punten mee naar huis te nemen en het zo nog spannend te
maken in de competitie.

C-jeugd
Valto C1 mocht in de nieuwe hal van Weidevogels spelen. Vooraf was bekend dat bij Weidevogels punten te
halen moesten zijn. Al snel pakte Valto de 0-1 voorsprong om deze voorsprong ook niet meer weg te geven.
Er werd met 5-12 gewonnen. Komende zaterdag gaat Valto op bezoek bij Avanti C1. De thuiswedstrijd werd
een gelijkspel: 12-12. In de poule staan jullie gelijk en ook het doelsaldo verschilt maar 1 doelpunt. Jullie
moeten dus aan elkaar gewaagd zijn!
Valto C2 was vrij maar deed toch goede zaken omdat de directe concurrent, ONDO C2, een punt liet liggen
in haar wedstrijd. Hierdoor is de C2 koploper in haar poule geworden. Komende zaterdag komt ODO op
bezoek. Hier werd uit nog 0-9 van gewonnen.
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Valto C3 ging op bezoek bij KVS C3. Vorige wedstrijd werd hier zeer ruim van gewonnen. DIt was wel gelijk
de enige wedstrijd waar KVS de punten liet liggen. Bij winst van KVS zouden ze dus gelijk komen met Valto.
Onderschatting was hier het grootste gevaar. De eerste aanval scoorde KVS direct gevolgd door een
doelpunt van Valto binnen 5 seconden. De daarop volgende 5 minuten wist KVS het Valto nog lastig te
maken, daarna begon Valto aan haar eigen wedstrijd om dit niet meer los te laten. Einduitslag: 4-16.
Komende zaterdag wacht DES. Zij hebben evenveel verliespunten als Valto, namelijk 1 uit de heenwedstrijd.
Toen werd er gelijk gespeeld. De winnaar zaterdag is direct titelkandidaat voor deze competitie.
Valto C4 ging op bezoek bij Refleks. De thuiswedstrijd was een spannende gelijkopgaande wedstrijd en dat
werd het deze keer ook. Steeds kwam Refleks iets voor en haalde Valto weer bij. Toen Refleks de laatste
keer uitliep was de tijd op en kon Valto niet meer bij halen. Er werd met 7-5 veloren. Komende zaterdag komt
KZ Danaiden op bezoek. Daar werd de eerste wedstrijd nog ruim van gewonnen maar inmiddels is KZ wel
hard gestegen op de ranglijst.

D-jeugd
Valto D1 was vrij en begint het nieuwe jaar met 0 punten in de poule. De punten die gehaald zijn tegen
Weidevogels zijn met ingang van het nieuwe jaar komen te vervallen omdat Weidevogels is overgeplaatst
naar een andere poule. Komende zaterdag spelen jullie tegen VEO D1, de nummer 2 uit de poule. De eerste
wedstrijd werd hier 9-5 van verloren.
Valto D2 reisde af naar Den Haag voor een wedstrijd tegen Achilles D1. Achilles kwam het nieuwe jaar beter
uit de startblokken dan Valto. Misschien zaten bij ons de oliebollen nog een beetje overdwars? Er werd met
13-8 verloren. Zaterdag spelen jullie tegen ONDO D1, de favoriet uit de poule. De eerste wedstrijd verloren
jullie 4-9 van deze tegenstander.
Valto D3 was vrij maar deed ook goede zaken. De directe concurrent Refleks verloor waardoor Valto weer
gedeeld eerste staat met Refleks en VEO. Komende zaterdag staat dan ook gelijk dat VEO op de planning.
Winst is noodzakelijk om in de race te blijven voor het kampioenschap. VEO heeft tot nu toe alle wedstrijden
gewonnen dus het zal niet eenvoudig worden!
Valto D4 kon in het nieuwe jaar de korf nog niet vinden. Kansen genoeg maar als ze er niet in gaan, dan
scoor je niet. Excelsior deed dat iets beter waardoor er met 5-2 verloren werd. Zaterdag gaan jullie op
bezoek bij hekkensluiter Lynx D1. Thuis werd met 5-0 van dit team gewonnen. Hopelijk lukt dat zaterdag ook
weer!

E-jeugd
VALTO E1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie de eerste wedstrijd van 2017
tegen HKV E1. Succes!
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag hun eerste wedstrijd in de nieuwe poule en met succes! Jullie
hebben 2017 goed geopend met een mooie overwinning op KVS E2. Jullie wisten te winnen met 6-11. Goed
gedaan!! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag ook tegen KVS en ook jullie wisten te winnen! Het was de hele
wedstrijd spannend en jullie gingen erg gelijk op, maar uiteindelijk wisten jullie toch het verschil te maken en
was de eindstand 8-10. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Excelsior E1. Succes!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti E4. Jullie speelden ook een goede wedstrijd. Er is niet
erg veel gescoord, maar de doelpunten die vielen waren wel mooi! De eindstand was 4-7. Aanstaande
zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen DES E2. Dit was een lastige wedstrijd, DES was erg fel en net
iets beter dan wij. Maar wij gingen ook steeds feller spelen en gaven niet op. Helaas wisten jullie niet te
winnen. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij, maar hopelijk kan er die week daarna weer gewonnen worden
van Fortuna.
VALTO E6 was afgelopen zaterdag vrij en speelt aanstaande zaterdag tegen Excelsior, zet ‘m op!

Nieuws van de Technische Commissie
Dat was me een weekend wel. Ik volgde zelf eerst de fantastisch
prestatie van Rick Voskamp (met zijn assistent Alex) bij PKC.
Goed gedaan mannen! Daarna naar onze selectie waar ik zowel
Valto 1 als Valto 2 na goed spel volledig zag afdalen. Bij Valto 2
koste ons dat de punten, bij Valto 1 bleven we net aan de goede
kant. Tenslotte nog A1 gezien, die deed het omgekeerde en trok
de wedstrijd tegen KVS aan het eind naar zich toe. Het toetje voor mij
vormden Valto 4 (verlies) en Valto 5 (winst). Kortom van alles wat.
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Toptrainers
Hieronder het schema. We hebben gelukkig Frillem bereid gevonden mee te draaien in de trainersgroep.
Super! We zijn
dus compleet!
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

10 januari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

17 januari

Michael Dissel

Johan vd Meer

24 januari

Trainer uit V4

Frank Poot

31 janauri

Martin vd Wel

Bart Versteegen

7 februari

Michael Dissel

Johan vd Meer

14 februari

Trainer uit V4

Frank Poot

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Michael Dissel

Johan vd Meer

7 maart

Herhaling berichten:
Geen.
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Agenda
13 januari 2017
10 maart 2017
10 juni 2017

Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een paar wedstrijden
van Valto A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen
dit de teams uit de D/E/F/Kangoeroes zijn!
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1/A1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1/A1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto1/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.
Spandoek mag uiteraard ookJ
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach
van het team van de week zal hierin ondersteunen!
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 en somige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de
loten voor de taart 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 met de t-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
De Bijblijver, 9 januari 2017
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DATUM

Wedstrijd

TEAM vd
week

Speler 1
A1

14/01/17

Valto A1- Reflex A1

E2 en E4

21/01/17

Valto 1 – Des (D) 1

E6 en E5

Romee (e2)
en Lisa(e6)
Naomi

04/02/17

Valto 1 – Excelsior (D) 1

D1

Kevin

11/02/17

Valto A1- Meervogels A1

Lisanne

11/03/17

Valto 1 – Ijsselvogels 1

Kangoeroes
C?

Judith

of

Filmen
van Valto
1 en 2

Omroepers
Max/Sheila

B1 (Vera
L)
B2
(Wouter)

Romee
en
Thijs
Lisanne
en
Esmee
Vera L/ JP

B1
(Sheila)

Simon en Rick

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels

Even voorstellen! Team van de week Valto E2

Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Sven en Daan
Dames: Jill, Sanne en Maartje
Wie zijn de trainers/coaches?
Vera en Maaike
Wat kan dit team erg goed?
Wij zijn erg goed in het omschakelen van de verdediging naar de aanval, zodat we daarna snel een kans
kunnen nemen.
Wat vindt het team nog moeilijk?
We vinden het nog moeilijk om de goede kansen te pakken en afwisselend te spelen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
We hebben eigenlijk niet één leuk moment, want we vinden alle wedstrijden (vooral op het veld) leuk. Op het
veld werden we namelijk bijna kampioen
De Bijblijver, 9 januari 2017
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Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag 14 januari?
We denken een ruime overwinning 25-15!!
Tegen wie speelt de E2 zaterdag 14-1 ?
e
Zelf zijn we vrij de 14 .
Wat zou de E2 willen leren van Lisa en Romee als zij langs komen op jullie training?
Minder fouten maken in het gooien en vangen en de kansen afmaken.

Even voorstellen! Team van de week Valto E4

Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Kevin, Michel, Lucas en net begonnen in de E4 is Jorn
Dames: Lenne en Jette
Wie zijn de trainers/coaches?
De trainers van de E4 zijn Rianne, Rick, Joyce, Marije en Ruben. Eerst hadden we geen vaste coach, dus
heeft Jan Jaap ons geholpen. Sinds het zaalseizoen hebben we nu Lisa als vaste coach.
Wat kan dit team erg goed?
Wij kunnen goed schieten en het verdedigen gaat ook best goed. En waar wij echt goed in zijn is lol maken
met elkaar, want dat is toch ook belangrijk!
Wat vindt het team nog moeilijk?
Wij vinden een doorloop nemen best nog wel moeilijk, maar daar zijn we druk mee aan het oefenen tijdens
de training. Ook vinden wij het lastig om goed vrij te lopen, zodat we de bal goed en snel kunnen overspelen.
Maar het meest lastige vinden wij het afvangen, want ja…waar stuitert die bal nu weer heen. …
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Er zijn veel leuke dingen gebeurt, maar als we dan moeten kiezen dan gaan we voor de 3e prijs tijdens het
toernooi in Delft aan het begin van het seizoen en dat Michel een keer het winnende doelpunt maakte. En
natuurlijk dat we Lisa nu als onze eigen coach hebben!
Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag 14 januari?
Natuurlijk gaat Valto A1 winnen. We denken dat de uitslag 23-17 gaat worden. Wij gaan hun in ieder geval
heel hard aanmoedigen!!
De Bijblijver, 9 januari 2017
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Tegen wie speelt de E4 zaterdag 14-1 ?
De E4 speelt 14 januari niet, dus wij kunnen lekker uitslapen. Dan zijn we lekker uitgerust om onze coach en
haar team aan te moedigen.
Wat zou de E4 willen leren van Lisa en Romee als zij langs komen op jullie training?
Tijdens de trainingen zouden wij het leuk vinden als we van Romee en Lisa kunnen leren hoe wij het beste
kunnen vrij lopen en waar we op moeten letten als we moeten gaan afvangen.

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 pakt nipte overwinning op IJsselvogels 1.
Sponsor: Martin Stolze B.V..
De feestdagen zitten er weer op en we zijn weer onderweg. Ik wil allereerst iedereen een geweldig nieuw
jaar toewensen, waarin alle wensen in vervulling mogen gaan. Door vervoersproblemen heb ik de wedstrijd
van VALTO 2 moeten missen. Het moet een mooie wedstrijd geweest zijn, waarin VALTO 58 minuten van de
wedstrijd aan de goede kant van de score heeft gestaan. Helaas wist de thuisploeg langszij te komen en
uiteindelijk in de laatste minuut de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het vlaggenschip was dus
gewaarschuwd. In de laatste wedstrijd voor de returnwedstrijden beginnen, wilde VALTO deze wedstrijd
winnen om zo de aansluiting met de top nog enigszins te behouden. Dit gold natuurlijk ook voor
IJsselvogels, dus werd er met veel inzet aan de wedstrijd gestart. IJsselvogels had nog wel een verrassing
voor Marrien in petto in de vorm van een spelers wisseling in de basis. Een oud gediende was weer van stal
gehaald om met zijn nog altijd zuivere schot te proberen de punten in Moordrecht te houden. Helaas voor de
thuisploeg had deze actie maar gedeeltelijk succes en kwam hij er in de rebound niet aan te pas, omdat Bart
hem daar de baas was. Onder leiding van de heer De Grutter ging de wedstrijd van start. Onder het toeziend
oog van alle sponsoren van IJsselvogels wist VALTO al snel een 0-2 voorsprong te nemen door doelpunten
van Iris en Bart. Pas in de vierde minuut wist de thuisploeg hun eerste doelpunt te scoren. Hierna werd er
door beide ploegen om en om gescoord, waardoor er na vijf minuten een 2-4 tussenstand op het bord stond.
Even stokte de scoren bij VALTO waardoor de thuisploeg zich weer naast VALTO wist te spelen bij 4-4.
VALTO pareerde echter direct door in dezelfde minuut weer op voorsprong te komen. IJsselvogels
egaliseerde dit ook weer heel snel, maar in de volgende fase schoot VALTO met scherp en wist in enkele
minuten het eerste gaatje van drie te realiseren bij 5-8 halverwege de eerste helft. Weer brak er een fase
aan waarin de ploegen gelijke tred hielden met scoren, maar na de 9-11 vond Iris het welletjes. Met twee
doelpunten op binnen een minuut zette zij het verschil op vier, waarna Frank er nog een schepje bovenop
deed en met twee treffer ons op een 9-15 voorsprong zette. In de laatste minuut leek IJsselvogels de
e
ruststand op 10-16 te zetten, maar Sanne schoot van achter de korf de 17 VALTO treffer binnen. Met deze
marge van zeven werden de kleedkamers opgezocht en leek de wedstrijd eigenlijk al binnen te zijn.
Deze voorsprong moest echter nog wel dertig minuten verdedigd worden, dus ging het meegereisde publiek
er nog even goed voor zitten. De kelen waren gesmeerd voor de broodnodige aanmoedigingen, dus laat dat
eerste fluitsignaal maar klinken. VALTO kwam lekker uit de kleedkamer en wist al snel het verschil op acht te
zetten met de tweede treffer van Kevin. De thuisploeg wilde zich echter nog niet gewonnen geven en wist
ook de korf weer te vinden. Bart en Frank vergrootte de voorsprong naar 11-20, waardoor het Lierse publiek
wat ontspannener op de banken kon zitten. Het thuispubliek werd steeds stiller en leek al te berusten in een
ruime nederlaag voor hun vlaggenschip. De spelers gaven zich echter nog niet gewonnen, maar VALTO had
hen goed in de greep. Door de doelpunten van Iris en Judith werd het zelfs 12-22 en hoefde VALTO “alleen”
nog de laatste twintig minuten met de tegenstander mee te scoren. Even leek IJsselvogels zich te herpakken
door twee snelle doelpunten, maar daarna vielen de doelpunten een periode wat minder makkelijk. Iris,
Frank en Bart zorgden ervoor dat de voorsprong in stand bleef tot 16-25 en leek er geen vuiltje aan de lucht
met nog maar tien minuten op de klok. Er brak nu echter een mindere fase aan voor VALTO, waarin er toch
te veel fouten in de aanvallen slopen en er verkeerde keuzes gemaakt werden. De thuisploeg had het bijna
opgegeven, maar kreeg door de fouten van VALTO weer een beetje hoop en ook het Moordrechtse publiek
zag weer wat licht aan het eind van de tunnel. Binnen vijf minuten wist IJsselvogels terug te komen naar 2025 en gingen er de laatste vijf minuten weer vol overgave in. Laurens zou de laatste VALTO treffer voor zijn
rekening nemen, maar er zouden nog vijf bloedstollende minuten volgen. De thuisploeg kreeg ineens de
wind mee. Alles leek ineens te lukken en alle schoten troffen doel, waardoor zij in hun slotoffensief alle
schroom overboord zetten en het een gevalletje “de dood of de gladiolen” werd. In de ontstane chaos was
het voor de spelers lastig om nog een normale bal over te spelen. De Moordrechtse verdediging zat er
bovenop, waarbij de grenzen wel aardig verlegd werden. In de laatste minuut was daar dan toch de
aansluitingstreffer en hield het Lierse publiek de adem in. Het zou toch niet weer in de slotfase mis gaan,
zoals bij VALTO 2. Gelukkig hield het vlaggenschip het hoofd koel in de laatste aanval van deze wedstrijd.
IJsselvogels probeerde voor zichzelf nog wel een kans te creëren door een vrije bal te forceren door een bal
bij Kevin uit de handen te graaien. Frank wist het echter zo te spelen dat hij niet het schot kon pakken en zo
kon VALTO de laatste seconden uitspelen en werden de punten mee naar De Lier genomen. Werd het voor
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het meegereisde publiek toch weer een bloedstollend einde aan een wedstrijd waarvan we na 55 minuten
dachten dat ie in de pocket zat. Neemt niet weg dat VALTO weer een plaatsje stijgt in de poule. Er zijn
echter inmiddels wel een paar ploegen die wedstrijden moeten inhalen door omstandigheden. Sparta heeft
het vandaag niet aangedurfd om de reis naar Middelburg te maken en moeten dus nu al twee wedstrijden
inhalen. Zij hadden op 17 december geen zaal tot hun beschikking, waardoor de thuiswedstrijd tegen DES
toen niet gespeeld is. Neemt niet weg dat VALTO zich steviger in de middenmoot nestelt en weer voorzichtig
naar boven mag gaan kijken. Volgende week zal de reis naar Middelburg gemaakt gaan worden voor de
eerste return tegen Swift. In de thuiswedstrijd wist VALTO toen een punt aan de seizoensopener over te
houden, dus lijken er toch wel mogelijkheden voor het keurkorps van Marrien. Het lijkt er echter op dat de
selectie niet op veel steun kan rekenen door de afstand, maar mocht u tijd hebben dan bent u natuurlijk van
harte welkom in sporthal De Sprong in Middelburg. VALTO 2 zal daar om 18:40 uur het spits afbijten met
aansluitend het vlaggenschip wat zijn huid zo duur mogelijk zal gaan verkopen aan de virtuele koploper.
Arno van Leeuwen.

V4 - Crescendo 3
Hoekstee 20:20 u. 7-1-2017. Allereerst iedereen nog een fantastisch nieuwjaar gewenst! De eerste wedstrijd
van Valto 4 in het nieuwe jaar was er 1 om snel te vergeten.. De wedstrijd werd zeer slap begonnen en
zonder overtuiging. Uiteindelijk werd er gelukkig nog wel door ons gescoord in de eerste helft, al gebeurde
dit pas 5 minuten voor de rust met een 0-6 achterstand op het scorebord. Na dat de ban was gebroken voor
V4 wat scoren betreft werd de ruststand 3-7.
De opdracht voor de 2de helft was simpel, scoren! Toch bleek dit een lastige opdracht, gelukkig werd er wel
goed verdedigd en liep Crescendo niet verder uit.
Met nog 15 minuten op de klok kwam eindelijk weer geloof in toch nog een goede afloop, omdat er zowaar
gescoord werd. Met nog 2 minuten op de klok scoorde Ilse de 11-12 en leek er misschien toch nog wat te
halen. Maar om onbegrijpelijke reden werd het doelpunt afgekeurd. Hierna was de hoop vervlogen en werd
er met een 10-12 eindstand afgefloten. Conclusie: goed verdedigd, voor de rest snel vergeten en op naar
volgende week. Na 1,5 maand weer is een thuiswedstrijd in de Vreeloo tegen HKV-Ons Eibernest. Laten we
maar weer is een keer winnen..
Prettige werkweek en de groeten,
V4

VALTO 5 – Pernix 5
Omdat we deze week thuis moesten spelen en er in De Lier geen zaal beschikbaar was, moesten we
uitwijken naar de Hoekstee. Aangezien ONDO daar eerst een paar wedstrijden had af te werken, konden we
pas vanaf 18 uur terecht en zo stond de wedstrijd van VALTO 5 pas gepland om 21.30 uur!! Wetende dat we
dan niet op zijn scherpst zijn, maakten we ons van te voren dus wel enige zorgen. Tegenstander Pernix
stond lager op de ranglijst, maar ook daar hadden we geen goede ervaringen mee. Al met al niet de
ingrediënten voor een succesvolle wedstrijd. En dat bleek eigenlijk ook wel. Met vlagen werd er wel aardig
gekorfbald, maar het lukte niet om Pernix op een (ruime) achterstand te zetten. Halverwege de tweede helft
was het zelfs Pernix die brutaal een voorsprong van twee doelpunten wist te pakken. Gelukkig had invaller
Ruben zijn doelpunten bewaard voor zijn invalbeurt bij ons, waarmee we de stand weer gelijk trokken en
later zelfs op een voorsprong van twee doelpunten wisten te komen. Dit leek met nog 1,5 minuut op de klok
toch genoeg voor de overwinning, maar door een snel doelpunt van Pernix werd het toch nog billenknijpen
die laatste minuut. Gelukkig bleef het hierbij en werd er uiteindelijk met 16-5 gewonnen. Frillem en Ruben
bedankt voor het meespelen.
A.s. zaterdag spelen we thuis tegen Avanti 5, waar we nog een appeltje mee te schillen hebben. Uit werd er
met 21-19 van deze ploeg verloren. We hebben momenteel evenveel punten als Avanti, maar wij hebben
wel een wedstrijd meer gespeeld. Belangrijke pot dus!
Groetjes VALTO 5

Valto B1 - Vriendenschaar B1
Afgelopen zaterdag moest Valto B1 thuis om 18:00 is de Hoekstee tegen Vriendenschaar B1.
Vriendenschaar staat gedeeltelijk bovenaan met Ondo, waardoor we wisten dat het een lastige wedstrijd kon
worden. Het eerste deel van de eerste helft ging gelijk op maar door wat fouten aan de kant van Valto liep
Vriendenschaar uit naar 3-7. Na de rust wist Vriendenschaar de voorsprong vast te houden en uiteindelijk is
de wedstrijd geëindigd in 9-12. Volgende week spelen we thuis om 13:30 tegen KCC/So Natural B2. Vorige
wedstrijd tegen KCC/So Natural B2 eindigde het in 10-11. Dus het belooft een spannende wedstrijd te
worden. Tot dan!
Groetjes Valto B1
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Avanti B4 - Valto B3
Zaterdag speelden we tegen Avanti.
Het was een spannende wedstrijd
Het ging eigenlijk heel de tijd wel gelijk op.
Tijdens de rust stond het 3-4.
Een paar minuten voor tijd stond het 6-8,
maar het werd heel spannend toen het ineens 7-8 werd.
De eindstand bleef 7-8!
Het was een leuke wedstrijd!
Maté bedankt voor het invallen.
Groeten van Bart

Valto C4
Afgelopen zaterdag speelde de c4 een uit wedstrijd tegen refleks c2. het verloop van de wedstrijd leek erg
op die van een aantal weken geleden. we hadden jordi uit de c2 bij ons als invaller en daar waren we heel
blij mee.
vlak nadat de wedstrijd was begonnen scoorde refleks al 2 doelpunten achter elkaar. een domper dus. ze
speelden snel en fel en maakten veel doorlopen.
het kostte wat tijd om terug te komen maar toen scoorde Valto ook een aantal doelpunten.
jordi scoorde 2x vlak achter elkaar.
vervolgens scoorde refleks weer. en zo bleef het de rest van de wedstrijd doorgaan. refleks bleef aan de
leiding en als Valto dan gelijk stand maakte, kwam refleks al gauw weer voor te staan. best frustrerend voor
de c4.
jordi scoorde de 3de, Tim de 4de en Jordan de 5de.
het verdedigen viel lang niet altijd mee, Valto had het zwaar. en de aanval nam wat teveel risico door lange
afstand schoten te nemen. maar ze hebben tot het einde toe hun best gedaan om punten te scoren. en na
een tegen vallende start van 2-0 achter in een.paar minuten is een eindstand van 7-5 toch nog netjes te
noemen.
groetjes de c4

Valto C3 - KVS C3
Gelukkig viel de gladheid op de weg mee, en kwamen we ruim op tijd in Den Haag aan.
De vorige keer hadden we met 15-3 gewonnen van KVS, dus nu dachten we weer punten mee naar huis te
nemen. De wedstrijd begon, maar al gauw kwamen we achter te staan. We moesten duidelijk even
opwarmen. Gelukkig kwam daar de gelijkmaker van Daan, waarna er nog 3 punten volgden, voordat KVS
pas weer scoorde. In de rust stonden we voor met 3-7. De tweede helft waren we veel sterker. Uiteindelijk
werd het 4-16!
Hopelijk lukt het ons volgende week weer om de overwinning binnen te halen.

Valto D2
Zaterdag mochten we onze eerste wedstrijd van het jaar weer gaan spelen, en we hadden er allemaal flink
zin in. Maar hé wat was dat ineens ijzel en code oranje voor gladheid. Dus wat moeten we nu doen. We
kiezen allemaal toch voor de veiligheid. Maar gelukkig was het buiten minder erg als in de media.
Dus we reisde af naar Kijkduin om daar te spelen tegen Achilles D1.
We gingen aan het begin aardig gelijk op. Zij scoorde de eerste maar wij maakte hem direct weer gelijk.
Toen scoorde zij weer en gelukkig maakte wij hem meteen weer gelijk.
Dus binnen 3 minuten hadden we al 4 punten gezien.
Een paar minuten bleef het zo tot zij een strafworp mee kregen. En ze die scoorde. Nu moesten wij weer het
was niet eenvoudig om weer bij de korf van hun te komen, maar gelukkig kwamen wij er weer en ja hoor we
scoorde hem gelijk ook nog.
Dus 3-3. Toen kregen zij weer een strafworp die ze miste, maar hij werd afgefloten en moest opnieuw. die
ging er wel in.
Dus wij gingen er weer voor. En toen ineens kregen wij een strafworp die wij er gelukkig ingooide.
Het stond weer gelijk en wel 4-4.
Alleen toen ging Achilles ervandoor. en ze scoorde er nog 2. Dus 6-4 achter met de rust.
Sanne van Rijsdijk kwam er nu in en Sanne van Oudheusde ging nu reserve zitten.
Achillen bleef maar gaan en het werd zelfs 9-4 gelukkig mochten wij toen weer en wij scoorde er 3 in korte
tijd achter elkaar. dat gaaf weer wat hoop. maar helaas toen ging Achilles weer en zij scoorde er 4.
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wij bleven strijden en gelukkig konden wij er nog een maken voor het eindsignaal. Wij hadden dus verloren
met 13-8.
Maar we hebben wel gestreden met z'n alle en we hebben weer wat goeie puntjes gevonden voor de
training.
Volgende week moeten we naar ONDO waarvan we de vorige keer hebben verloren. Dus we kunnen
volgende week wel wat supporters gebruiken.
groetjes Alicia.

Excelsior D1 – Valto D4
Valto D4 ging zaterdag op bezoek bij Excelsior D1. Een paar weken terug wist D4 na een voorzichtige start
toch nog de wedstrijd te winnen, met 9-6.
Zou dat nu weer lukken? Vandaag vielen Estelle en Milou in, voor Iris en Isabelle.
In het eerste kwartier ging de bal veel heen en weer en wist Excelsior te scoren. Ondanks dat Excelsior
weinig kansen kreeg, wisten zij in het tweede kwartier nog een keer te scoren.
Valto creëerde veel kansen, maar de bal wilde er maar niet in.
In de tweede helft werd het al snel 2-1, door een goed schot van Danique. Helaas was vervolgens de
verdediging net te laat, waardoor het 3-1 werd en even later 4-1.
In het laatste kwartier werd de druk op Excelsior opgevoerd, Valto was vaak aan de bal en Julia wist te
scoren. Valto probeerde ook van wat verder weg te scoren, maar ook nu wilde de bal er steeds net niet in.
Uiteindelijk kreeg Excelsior de bal nog een keer, en zij scoorden wel. Hiermee kwam de eindstand op 5-2
voor Excelsior D1.
Valto D4 heeft best wel goed gespeeld, had vaak de bal en wist veel kansen te creëren, maar het lukte
steeds net niet om te scoren. Als dat gaat lukken, wordt het een wereldteam!

Valto E3
KVS E3 - Valto E3 We hadden er zin in en deze tegenstander staat onderaan dus overwinning moest haal
baar zijn.
Yara maakt de 1-0 en Tess de 2-1 en de 3-2 Dieuwertje 4-3 Tess 5-3 maar dan komt KVS ook met meer
doelpunten en gaat het niet vanzelf en is het zeker een spannende wedstrijdn Noor en Tess scoren er nog
een paar en staat het 8-8 uiteindelijk maakt Noor ook de laatste 2 en wordt er door Valto gewonnen met 10-8
! Super gedaan meiden onze eerste zaal overwinning is binnen!!!
Groetjes Yara en Claudia

Speciale aanbieding !!!!!!
VALTO trainingsweekend deze maand nog € 85,-.
Voor Junioren & Senioren en overige leden. Gaan we 17 maart t/m 20 maart een Grieks Romeins weekend
weg naar Leersum 81 km rijden hier vandaan. In het weekend werken we aan goed team verband onder
elkaar, Je leert elkaar ook beter kennen op z’n weekend , daardoor krijg je beter team verband . En dat is
erg belangrijk voor het kampioenschap, je kan wel 3 keer per week trainen, maar als je geen goed team bent
met elkaar, wordt je nooit kampioen! Dus is het van belang dat heel je team mee gaat, dus geef je op met
ze allen!!! Het is een gezellig feest weekend met sportactiviteiten erbij en met ontspanning natuurlijk . Het
weekend van het jaar, dat niet mag missen waar nog maanden erna wordt over gepraat . Weet je toen nog?
dat was super dik en gaaf .
Dus geef je op, maak effe € 85,- over op NL RABO 0340.4482.96. T.a.v. Ckv VALTO
inzake AC en
meld je team erbij .
Want vol = vol en in februari wordt de prijs duurder .
Groetjes , Trainingsweekend comite.
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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.
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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

