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Naar een hoger plan
De zaalperiode is nu echt begonnen en dat merk je aan alles. De wedstrijden zijn over het algemeen wat
later en zoals ik vorige week al schreef spelen we zonder wind, regen of andere weersomstandigheden die
van invloed kunnen zijn. Althans, dat dachten ze in Roosendaal ook, tot een lekkage roet in het eten gooide
en de wedstrijd van VALTO 1 tegen Juliana 1 werd afgelast. Dat team moet dus nog even wachten met de
eerste zaalwedstrijd voor de competitie, welke dus thuis zal zijn, in Vreeloo, aanstaande zaterdag, tegen
RWA 1 om 15.30. Met na afloop: HET VALTO FEEST (er zijn nog enkele kaarten).
Waar we bij VALTO streven naar een hoger plan, op veel gebieden, doet de korfbalbond dat ook. Zo zijn ze
daar naar aanleiding van het strategisch plan bezig om verenigingen beter te ondersteunen, wat veelal wil
zeggen dat ze verenigingen meer dan ooit aan het aanmoedigen zijn om hun vragen vooral te stellen en te
laten aangeven waar ze hulp nodig hebben. Dat blijkt nog wel eens lastig, het kost namelijk tijd om goed te
bepalen wat je nodig hebt, maar vervolgens bij een aanbod voor hulp ook tijd om iets met dat aanbod te
doen. Niets gaat vanzelf, maar wij weten uit ervaring dat het veel meer oplevert dan de tijdsinvestering die je
moet doen. Ik hoop dus ook dat dit gaat lukken en we gaan de bond daar dan ook bij helpen. Want hoe meer
verenigingen verbeteren en groeien, hoe beter het is voor onze sport.
Aan de andere kant, probeert de bond naar een hoger plan te komen door de sport te professionaliseren en
meer onder de aandacht te brengen. Nu wil dit streven volgens een deel van korfballend Nederland nog wel
eens haaks staan op het gezellige, familiaire, kleinschalige wat korfbal is, of was. Want het is maar net hoe
je het bekijkt. En het is maar net waar je bang voor bent. Angst is in de regel een slechte raadgever en angst
voor verandering al helemaal. Verandering hoeft namelijk niet te betekenen dat alles 180 graden om moet.
Het moet vooral de vereniging en de sport(beleving) ten goede komen. De maatschappij verandert namelijk
wel, daar kun je als individu en als club niet zoveel aan doen. Wat je wel kunt doen is er naar kijken en
bepalen wat je moet doen om daarin mee te gaan.
En dus zie je korfbal steeds meer via diverse kanalen naar de mensen toe komen. Om te beginnen wordt de
zaalfinale in 2018 door de NOS live uitgezonden en waren ze ook aanwezig bij de start van de
zaalcompetitie waar TOP uit Sassenheim tegen Blauw-Wit uit Amsterdam speelden, een duel in de Korfbal
League en de herhaling van de korfbalfinale in 2017. Wederom won TOP, de club die het in de
veldcompetitie een stuk minder doet. Maar ook Ziggo doet als sportzender mee en zal dit seizoen weer een
aantal wedstrijden gaan uitzenden. Tenslotte zijn alle wedstrijden in de Korfbal League weer te zien via de
live streams van de clubs die meedoen, dan wel door de lokale zender, zoals PodiumTV in het noorden. De
wedstrijd van LDODK tegen Fortuna was daar zondag live te zien.
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Ik moedig eigenlijk iedereen aan om eens een wedstrijd te kijken. Op http://valto.tv/live/streams/ staan de live
streams van de meeste clubs, daar kun je zien of er eentje live is en je kunt meteen kijken. Bijzonder leuk op
zo’n druilerige dag als afgelopen zondag. Of op een zaterdagavond, als je niet in de sporthal hoeft te zijn om
onze eigen teams aan te moedigen. Zo zag ik afgelopen zaterdag Dalto tegen Tempo in de hoofdklasse
(met Rick en Alex als leidsmannen) en de kersverse Korfbal League clubs KCC en Avanti die tegen elkaar
speelden. Maar als je even de kans hebt, zou je zo’n wedstrijd moeten bezoeken. De meeste clubs maken er
een spektakel van en je hoeft niet perse ver te reizen. Na Fortuna uit Delft speelt nu ook Avanti uit Pijnacker
op het hoogste niveau! Op 19 november lopen zelfs de VALTO jeugdteams E1 en D1 mee op bij het team
van Fortuna. Extra reden om daar naar toe te gaan!
Op die manier kom je ook te weten wie de topspelers zijn en wie internationals. De helden van korfballend
Nederland zijn dan erg dichtbij en zeker niet te beroerd om eens wat handtekeningen uit te delen. Zoals ook
op de Korfbal Challenge vorige jaar. Leuk om te zien en voor de jeugd leuk om te doen. Ook dit jaar is er
weer een Korfbal Challenge, van 27 tot en met 30 december. Met jeugdwedstrijden, clinics en wedstrijden
van de groten is dat ook weer een moment voor de bond om onze sport naar een hoger plan te tillen. Jullie
horen daar binnenkort meer over.
Tenslotte, zoals eerder genoemd, er zijn nog enkele kaarten voor het schuurfeest. Wees snel, want missen
is geen optie. Je krijgt er spijt van, dat beloof ik. Dus tot volgende week!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 18 november 2017
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VALTO 1
VALTO 2
WION 4
DES (D) 5
KCR 5
VALTO 6
ONDO (G) 6
VALTO A1
KCR A2
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
KCR C1
VALTO C3
VALTO D1
ALO D1
VALTO D3
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO F1
ONDO (G) F2
VALTO F3
VALTO F4

-

RWA 1
IJsselvogels 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
ODO 5
VALTO 7
Sporting Delta A1
VALTO A2
Fortuna B2
Twist B1
Nieuwerkerk B2
VALTO C1
Olympia (S) C2
Merwede/Multiplaat D1
VALTO D2
Korbis D2
Nieuwerkerk E2
De Meervogels E3
Dubbel Zes E1
ONDO (G) F1
VALTO F2
Nexus F1
OZC F2

Bert Gelissen
Leo vd Bie
Robin Pardoen
Mark van Geest
Wouter van Lonkhuyzen
Corne Pronk
Ruben van der Lugt
Mandy Boeters
Matthijs van Joolingen
Jesper Valstar
Michael van der Ende
Lisanne Onck
Rick van Dasler
Maaike Ridder
Iris Lagerwerf
Jan Pieter Vermeer
Daan van Oudheusden
Vera Lagerwerf

Opstellingen 18 november 2017
VALTO 1 en 2: opstelling en aanwezig in overleg
VALTO 3 – vertrek 16.45 uur
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees??, Niels L en Niels K
Dames: Denise, Antoinette, Laura, Lisa, Sharon en Petra
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Vreeloo
Vreeloo
WION-hal
De Hoornbloem
De Fakkel
Vreeloo
Westlandhal
Vreeloo
De Fakkel
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Fakkel
Vreeloo
Vreeloo
Ockenburgh
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Hoekstee
Vreeloo
Vreeloo

Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1

VALTO 4 – vertrek 17.30 uur
Heren: Steven, Michael, Thomas, Twan, Ruben en Alex
Dames: Lisanne, Esmée, Manon, Romy, Rosalie en Joyce
VALTO 5 – vertrek 11.45 uur
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse en Anna
VALTO 6 – aanwezig 17.15 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne
VALTO 7 – vertrek 17.45 uur
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter
Dames: Marije, Petra, Gerda en Nathalie, res: Rosanne

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

Uitslagen zaterdag 11 november
Juliana 1
Maassluis 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
WION 5
VALTO 7
VALTO 8
PKC A2
VALTO A2
VALTO A3
KCC B2
Phoenix B1
Fortuna B4
VALTO C1

-

VALTO 1
VALTO 2
Nieuwerkerk 4
VEO 5
Thor (R) 2
VALTO 6
ZKV (Zu) 3
Olympia (S) 4
VALTO A1
IJsselvogels A2
ODO A2
VALTO B1
VALTO B2
VALTO B3
Avanti (P) C1
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20 - 20
13 - 15
18 - 17
30 - 16
17 - 12
16 - 3
12 - 11
25 - 19
16 - 14
8 - 13
13 - 18
10 - 6
10 - 9
17 - 8
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VALTO C2
Avanti (P) C3
VALTO C4
Merwede D1
VALTO D2
Korbis D2
VALTO D4
VALTO D5
VALTO E1
Sperwers E2
Refleks E2
OZC E2
VALTO F3

-

ADO C1
VALTO C3
Maassluis C3
VALTO D1
Meervogels D1
VALTO D3
Fortuna D4
Vriendschaar D3
Phoenix E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
HKC (Ha) F1

4-5
3-7
3-5
10 - 12
4-7
15 - 1
3 - 10
4-0
15 - 6
8-5
1 - 16
4-4
3 - 24

HKVEibernest F1

-

VALTO F4

5-7

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
VALTO 1 moest uit spelen tegen Juliana 1, maar door een lekkage in de sporthal van Juliana werd de
wedstrijd afgelast. A.s. zaterdag speelt VALTO 1 thuis tegen RWA 1, die haar eerste wedstrijd verloor met
21-28 van Tjoba.
VALTO 2 speelde uit tegen Maassluis 2. Maassluis kwam het best uit de startblokken en wist het eerste
gaatje te slaan, maar VALTO wist het vlak voor rust weer gelijk te trekken om vervolgens aan het begin van
de tweede helft een voorsprong te pakken van vier doelpunten. Maar ook Maassluis wist weer langszij te
komen en uiteindelijk werden de punten eerlijk verdeeld, 20-20. A.s. zaterdag speelt het tweede thuis tegen
IJsselvogels 2, die ook haar eerste wedstrijd gelijk speelde tegen Tjoba 2.
VALTO 3 speelde thuis tegen Nieuwerkerk 4. Het derde liep de hele wedstrijd achter de feiten aan doordat
het simpelweg in de afronding minder scherp was dan de tegenstander. In de tweede helft lukte het net niet
om de gelijkmaker er in te schieten en zo eindigde de wedstrijd in een 13-15 eindstand. A.s. zaterdag speelt
het derde uit tegen WION 4, die haar eerste wedstrijd met 15-8 verloor van OZC 2.
VALTO 4 speelde thuis tegen VEO 5. Het vierde scoorde er lekker op los en halverwege de tweede helft
leek er niks aan de hand toen er een 16-10 stand op het scorebord stond. Maar door slordig spel bij het
vierde lukte het VEO om langszij te komen en zo volgde er nog een spannende slotfase. Gelukkig trok het
vierde toch net aan het langste eind en won het met 18-17. A.s. zaterdag speelt het vierde uit tegen DES 5,
waar buiten met 8-16 van verloren werd.
VALTO 5 speelde tegen Thor 2. Buiten werd er ook tegen deze ploeg gespeeld en toen werd er met 12-11
verloren, maar dit had toch vooral te maken met de omstandigheden: slecht veld, doordeweekse wedstrijd
en een slecht verlicht veld. In de zaal met ideale omstandigheden werd het een compleet andere wedstrijd,
want met name in de tweede helft was het vijfde de veel betere ploeg. Het werd een doelpuntrijke
overwinning: 30-16. A.s. zaterdag speelt het vijfde uit tegen KCR 5, die haar eerste wedstrijd met 12-18 wist
te winnen.
VALTO 6 speelde uit tegen WION 5. Buiten wist het zesde kampioen te worden samen met DES 7, een
tegenstander die het zesde ook in de zaal tegenkomt. De overige vijf tegenstanders zijn nieuw, zo ook WION
5. Helaas wist het zesde haar eerste wedstrijd niet te winnen, want het werd 17-12. A.s. zaterdag speelt het
zesde thuis tegen ODO 5, die haar eerste wedstrijd met 15-17 verloor.
VALTO 7 speelde thuis tegen ZKV 3. Een onbekende tegenstander, die duidelijk een maatje te klein was
voor het zevende. Het werd een makkelijke overwinning: 16-3. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen
ONDO 6, die haar eerste wedstrijd met 10-15 wist te winnen.
VALTO 8 speelde als laatste team thuis tegen Olympia 4. Het werd een spannende wedstrijd, die gelijk op
ging. Uiteindelijk wist het achtste met het klein mogelijkste verschil te winnen: 12-11.
A.s. zaterdag is VALTO 8 vrij.
VALTO A1 speelde uit tegen PKC A2, een ploeg die buiten ongeslagen bovenaan staat in de
overgangsklasse. Geen makkelijke tegenstander dus om mee te beginnen. Al snel wist PKC een gat te slaan
en moest de A1 in de achtervolging. Dit lukte deels, maar steeds als VALTO wat dichterbij kwam, zette PKC
weer aan en liep het weer een paar doelpunten weg. Toch bleef de A1 er tot het laatst voor gaan. Uiteindelijk
werd er met 25-19 verloren. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Sporting Delta A1, de huidige ploeg van
Michael van Dissel. Sporting Delta verloor haar eerste wedstrijd met 19-27.
VALTO A2 speelde thuis tegen IJsselvogels A2. De eerste helft wilde het nog niet helemaal lukken bij
VALTO en was het IJsselvogels die steeds een voorsprong had. Halverwege de tweede helft kwam VALTO
op gelijke hoogte en er volgde een spannend slot van de wedstrijd. Uiteindelijk wist VALTO het verschil op
twee te zetten en werd de wedstrijd netjes uitgespeeld, 16-14. A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen KCR A2,
die haar eerste wedstrijd met 17-12 verloor van KOAG A1.
VALTO A3 speelde thuis tegen ODO A2. De A3 startte de wedstrijd goed en wist op een voorsprong te
komen, 4-2. Hierna volgde een periode waarin ODO het voortouw nam en zo stond er ineens een 4-8
achterstand op het scorebord. Maar VALTO rechtte de rug en wist weer de aansluiter te maken, 8-9. Het
slotoffensief was echter voor ODO, want die ging er uiteindelijk toch nog met een ruime overwinning
vandoor: 8-13. A.s. zaterdag is de A3 vrij.
VALTO B1 speelde uit tegen KCC B2. Buiten wist de B1 in de tweede klasse kampioen te worden en binnen
wordt er in de eerste klasse gespeeld. De eerste 10 minuten ging de wedstrijd gelijk op, maar daarna wist de
B1 een voorsprong te pakken, om vervolgens met een 6-9 tussenstand de rust in te gaan. In de tweede helft
ging de B1 lekker door met scoren en werd de voorsprong verder uit gebouwd. De eerste punten zijn binnen:
13-18. A.s. zaterdag speelt de B1 thuis tegen Fortuna B2, die haar eerste wedstrijd met 7-6 wist te winnen.
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B1. Beide ploegen speelden op het veld ook twee keer tegen elkaar,
waarbij VALTO de eerste wedstrijd nipt wist te winnen en Phoenix de tweede wedstrijd ruim wist te winnen.
Ook dit keer was Phoenix weer de betere ploeg, al wist de B2 de schade wel te beperken. Het werd
uiteindelijk 10-6. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Twist B1, die haar eerste wedstrijd met 5-9 verloor
van Maassluis B2.
VALTO B3 speelde uit tegen Fortuna B4. Het werd een spannende wedstrijd, die gelijk opging. Helaas was
het net Fortuna die er eentje meer wist te scoren en zo de eerste punten binnen sleepte, 10-9. A.s. zaterdag
speelt de B3 thuis tegen Nieuwerkerk B2.
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VALTO C1 trapte de competitie thuis af tegen Avanti C1. Een nieuwe tegenstander dit seizoen. Het
niveauverschil was echter na een paar minuten al duidelijk en VALTO scoorde het ene leuke doelpunt na het
andere. Met een hele royale voorsprong ging VALTO de kleedkamers in met rust. De tweede helft bleef
VALTO leuke doelpunten maken alleen kon Avanti nu ook meescoren. Spannend is het echter nooit meer
gewonnen met een ruime 17-8 overwinning was deze wedstrijd duidelijk voor VALTO. Komende zaterdag
spelen jullie uit bij KCR wat afgelopen zaterdag ook wist te winnen.
VALTO C2 kreeg ADO C1 op bezoek was op het veld kampioen was geworden in dezelfde 2e klasse als
waar nu in gespeeld wordt. VALTO ging voortvarend van start en scoorde het 1e doelpunt. ADO had met
een hele snelle aanval direct een antwoord en stond het gelijk. Het leek een doelpuntrijke wedstrijd te gaan
worden maar niets was minder waar. Het tweede aanvalsvak kwam niet tot scoren en het tweede
verdedigingsvak hield het heel netjes dicht. Gaande de wedstrijd wist ADO langzaam iets uit te lopen en liet
het ene vak van VALTO de kopjes een beetje hangen. Toen het alsnog 4-5 werd kwamen de vleugels weer
te voorschijn maar te laat. De eindstand bleef 4-5. Volgende week is de C2 vrij.
VALTO C3 ging deze eerste competitieronde naar Pijnacker om tegen Avanti C3 te spelen. Ook hier een
verschil in scorend vermogen per vak. Het ene vak scoorde makkelijk, het andere vak had meer moeite.
Gelukkig werd dit op een gegeven moment doorbroken en kwam VALTO met een paar mooie doelpunten.
Avanti kon het niet bijbenen en zo werd er met 3-7 gewonnen. Komende zaterdag komt Olympia C2 op
bezoek. Dit team wist afgelopen zaterdag niet te winnen.
VALTO C4 speelde thuis tegen Maassluis C3. De C4 speelde een goede wedstrijd. Maassluis had echter
twee spelers in het veld staan die net even wat beter waren dan ons en op deze manier konden ze het
verschil maken. Gelukkig geen groot verschil, er werd met 3-5 verloren. Komende zaterdag zijn jullie een
weekje vrij.
VALTO D1 komt, na het kampioenschap op het veld, deze competitie uit in de hoogste poule van de
breedtesport, poule 1. Het is dus even aftasten hoe groot de tegenstand hier is. Afgelopen zaterdag ging de
D1 op bezoek bij Merwede D1. Aan de uitslag te zien, was het een spannende wedstrijd. VALTO trok
uiteindelijk wel aan het langste eind en won met 10-12. Komende zaterdag staat de return al op de agenda
en komt Merwede naar De Lier. Zij zullen ongetwijfeld deze keer wel willen winnen. VALTO zal dus alle
zeilen bij zetten om de punten in De Lier te houden.
VALTO D2 kreeg Meervogels D1 op bezoek, een ploeg die op het veld nog in de Hoofdklasse uitkwam.
Vooraf was dus lastig te bepalen welk niveau dit team zou hebben. Maar VALTO hield zich goed staande
tegen dit team en wist zelfs ook gewoon mee te score. Na afloop stond er helaas wel een nederlaag op het
scorebord voor VALTO maar met een uitslag van 4-7 was het verschil heel netjes gehouden. Komende
zaterdag gaan jullie op bezoek bij ALO D1 die afgelopen zaterdag dik verloren. Misschien kunnen jullie hier
de eerste punten pakken?
VALTO D3 ging op bezoek bij Korbis D2, een ploeg waar vooraf van bekend was dat dit een sterke
tegenstander zou zijn. En dat bleek ook wel. De verdediging van VALTO had het heel lastig en kreeg maar
liefst 15 doelpunten om haar oren. Vooral het verdedigen van de doorloop is een puntje van aandacht waar
komende weken op getraind kan worden. Korbis had een paar heren die er makkelijk tussen sprongen
waardoor het opzetten van een leuke aanval ook lastig. Gelukkig scoorde VALTO nog wel 1 doelpunt om de
eer te redden. Ook hier zaterdag al de return, Korbis komt naar De Lier. Misschien dat het thuisvoordeel
VALTO helpt waardoor het verschil dit keer kleiner gehouden kan worden.
VALTO D4 kreeg Fortuna D4 op bezoek en gezien de uitslag was dit team een maatje te groot voor onze
D4. Er werd met 3-10 verloren. De andere uitslagen in de poule waren allemaal nog groter, dus het is
blijkbaar een poule met veel sterkteverschil. Komende zaterdag wacht, gezien de uitslag van zaterdag jl, een
sterke tegenstander, Die Haghe D3. Zij wisten zaterdag maar liefst 18x te scoren. Hopelijk kan VALTO meer
tegenstand bieden!
VALTO D5 kreeg deze eerste echte zaalwedstrijd Vriendenschaar tegenover zich. Het was een erg leuke
wedstrijd waarin de D5 goed overspeelde en veel kansen voor zichzelf creëerde. Dit werd beloond met 4
mooie doelpunten. De verdediging deed goed zijn werk en hield de hele wedstrijd de nul. Uitslag dus 4-0
voor VALTO, goed gedaan! Komende zaterdag komt Achilles D3 op bezoek, een bekende tegenstander
omdat jullie hier de laatste wedstrijd op het veld ook tegen gespeeld hebben.
VALTO E1 speelde gister de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie tegen Phoenix. Jullie speelden een
goede wedstrijd en wisten maar liefst 15 keer te scoren! De eindstand was 15-6! Super goed gedaan.
Aanstaande zaterdag spelen jullie weer thuis tegen Nieuwerkerk. Hopelijk weten jullie weer te winnen.
Succes!
VALTO E2 moest de eerste wedstrijd uit spelen tegen Sperwers E2. Helaas was de tegenstander net een
maatje te groot voor onze E2 en werd er verloren met 8-5. Volgende week weer een nieuwe kans, dan
spelen jullie thuis tegen de Meervogels. Succes!
VALTO E3 speelde uit tegen Refleks. Jullie waren overduidelijk de betere partij en wisten zeer makkelijk te
winnen met 1-16. Iedereen van VALTO heeft minimaal 1 keer gescoord! Super goed gedaan! Aanstaande
zaterdag spelen jullie thuis tegen Dubbel Zes. Hopelijk weten jullie dan weer te winnen! Zet ‘m op!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag uit bij OZC. Het ging erg gelijk op en de wedstrijd eindigde dan ook
in een gelijkspel: 4-4. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij!
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VALTO F1 speelde de eerste competitiewedstrijd van het zaalseizoen tegen Fortuna. Op het veld zijn jullie
kampioen geworden en daardoor in de zaal vrij hoog ingedeeld. Dit was afgelopen zaterdag wel te merken.
Fortuna F1 bleek al snel net een paar stapjes te groot voor onze F1. Ze waren meer balgericht en daar had
onze F1 moeite mee. Er werd helaas ruim verloren. Komende week hard trainen en dan aanstaande
zaterdag er weer met z’n alle tegenaan! Thuis tegen ONDO. Succes!
VALTO F2 speelde tegen Phoenix, tegen 5 jongens. Dus het was de jongens tegen de meisjes. In het begin
ging het redelijk gelijk op en waren jullie aan elkaar gewaagd. Luna scoorden erg knap 3 keer! Ook
onderschepte jullie een paar keer goed de bal! Uiteindelijk liepen de jongens toch uit en verloor VALTO.
Maar jullie hebben erg goed jullie best gedaan. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen ONDO. Succes!
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen HKC. Voor Stacey en Lucy de allereerste competitiewedstrijd.
Jullie gingen met goede moed te wedstrijd in, maar al na een paar minuten bleek dat de tegenstander erg
goed was. VALTO mocht een superspeler inzetten en heeft hier heel de wedstrijd mee gespeeld. Jullie
hebben erg goed jullie best gedaan en jullie hebben drie mooie doelpunten gescoord, maar helaas was dit
niet genoeg. Volgende week spelen jullie weer thuis tegen Nexus. Hopelijk weten jullie dan wel te winnen!
Succes!
VALTO F4 HET NIEUWE VALTO TEAM! Speelde zaterdag de allereerste wedstrijd. Doordat we zoveel
nieuwe leden hebben bij de F is er vanaf dit zaalseizoen een team bijgekomen. Jullie speelde uit tegen HKV
F1. De wedstrijd ging erg gelijk op. Jullie gooide al best goed over en ook goede lange ballen. Het
verdedigen ging af en toe nog wat moeizaam. Maar jullie hebben allemaal heel goed jullie best gedaan en
jullie wisten uiteindelijk ook gewoon te winnen met 5-7! Super knap! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis
tegen OZC F2. Hopelijk weten jullie weer te winnen! Succes!

Trainers- / coachesbijeenkomst
Aanstaande donderdag 16 november zullen we weer een bijeenkomst houden. Deze is voor alle trainers en
coaches. Deze wordt gehouden in hal 2 en we starten om 18.00 uur en we stoppen rond 19.30 uur. Dit is
tijdens de trainingen van de C2, C3 & C4 en een deel van de B1.
Het doel van deze avond: “Bij elkaar kijken en kennis delen.”
Je bent vrij om vragen te stellen, mee te denken en tips te geven aan je medetrainers en coaches.
Tot donderdag!
Groet,
Johan van der Meer en Frank de Rijcke
Let op!!
De training van de F in de Mavo komt hierdoor éénmalig te vervallen.
De trainers van de D5 & C1 kunnen na hun training aansluiten.

Natte start...
Korfbalclub Juliana uit Roosendaal
had zaterdag lekkage in haar zaal.
Voor VALTO kwam dat zeer slecht uit
zeker na het scheidsrechterlijk besluit
naar huis...ALLEMAAL.
To Val

Gezocht
Helpen achter de bar op het VALTO feest en hulp gezocht bij de jassen!!!
Geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com je moet wel 18+ zijn bellen mag ook: 06-41317088.
Groetjes, GJ
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Team van de Week
Wie spelen er allemaal in dit
team?
Dames: Joelle, Jette, Lenne, Demi,
Jennifer, Floor en Esmé Heren: Kevin,
Robin, Tobias en Tim

Wie zijn de trainers/coaches?
Wij krijgen trainen van Joyce, Inge en
Daan. Onze coach is Marije.

Wat kan dit team erg goed?
De D4 kan heel goed samenspelen. We
zijn een hecht team en maken graag lol
met elkaar. Dit zie je ook in de wedstrijd
goed terug!

Wat vindt dit team nog moeilijk?
We hebben in de wedstrijd vaak veel
kansen, maar ze willen er niet altijd in, of
we schieten op het verkeerde moment.

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
We hebben al veel leuke momenten gehad. Volgende week gaan we met het team en alle trainers
sinterklaas vieren. Dat wordt vast een drukke boel..

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
VALTO 1 gaat winnen! En wel met 25-23.

Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Wij zijn zelf een weekje vrij

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van de A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de C/D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO A1 intenser wordt
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1/ A1, tijdens de training
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1/A1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1/A1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1/A1 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste
eindstand te raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de
wedstrijd bekend gemaakt worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

Datum

Tijd

Wedstrijd

Team vd week

Speler VALTO 1/A1

Speaker

18-11-2017

16.30

VALTO 1 –RWA 1

D4

Zané

Amber Jans +
Julia vd Eijk

02-12-2017

16.30

VALTO 1 – Tjoba 1

D3

Laurens

02-12-2017

13.10

VALTO A1 – Tempo A1

E3 + E4

Thijs/Max

09-12-2017

17.10

VALTO 1 – Vriendeschaar 1

F1 + F2

Iris

09-12-2017

14.20

VALTO A1 – KCC A1

C3

06-01-2018

16.40

VALTO 1 – Albatros 1

D5

Simon/
Martijn/Rick
Naomi

13-01-2018

19.10

D1

Mees

27-01-2018

16.15

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

F3 + F4

Judith

27-01-2018

13.20

VALTO A1 –Die Haghe A1

kangoeroes

Lisa/Myrte/ Vera

17-02-2018

19.50

VALTO 1-Fortis 1

D2

Frank

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend..
Won de VALTO selectie op maandag haar eerste wedstrijd in de Zuid
Holland KorfbalCup van Twist uit Vlaardingen! Dit weekend stond
VALTO 1 gepland tegen promovendus Juliana 1 uit Roosendaal. Helaas is deze wedstrijd niet doorgegaan
vanwege lekkage in de hal. VALTO 2 speelde in en tegen Maassluis 2 en verloor misschien wel een punt
door met 20-20 gelijk te spelen. De A1 vertrok richting Papendrecht om PKC A2 het vuur aan de schenen te
leggen maar helaas geen punten, 25-19 verlies.

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

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

Live streams thuiswedstrijden + Streamteam HKD
De stream van VALTO is al wat langer bekend, maar ook tijdens de Haagse Korfbaldagen is het streamteam
actief geweest! De finale wedstrijden van de junioren, senioren en het G korfbal is professioneel gestreamd.
Vele complimenten zijn al langs gekomen voor de inzet en de techniek. Ook de live wedstrijden van VALTO
worden live gestreamd, dus mochten mensen niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd live te bezoeken,
bezoek dan VALTO.tv/live! Dat gezegd hebbende is het doel van de VALTO selectie om mee te draaien in
e
de top van de 1 klasse en vooruit te kijken naar een kampioenschap. Dat lukt alleen als we zoveel mogelijk
mensen langs de kant mogen blijven verwachten! Maak dus de reis naar de Vreeloo hal, eet lekker een
‘VALTO menu’ mee en sluit aan bij Vakkie V!
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Reserveshirts V5/8, A2/A3, B2/B3
Sinds kort hebben we nieuwe zwarte reserve shirts, voor het geval dat de tegenstander ook in het Oranje
speelt. Deze shirts zijn bedoelt voor VALTO 5 t/m 8, de A2 & A3, de B2 & B3. De shirts zijn te vinden in een
zwarte tas linksboven in het tassenrek in de Villa.
Namens de TC,
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl

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

Afgelopen zaterdag
De competitie is begonnen en gelijk kregen we alweer 4 wedstrijden terug.
VALTO 3, 4, 5 en C1. Er werd weer gepuzzeld.

Wedstrijdsport bij VALTO
•
•
•

•

Max heb ik VALTO 3 zien fluiten. Ging Max prima af.
Pierre nam VALTO 4 voor zijn rekening. Hij meldt “V4 won nipt van
Veo 5, in een leuke spannende wedstrijd, 18-17”
Ruben K VALTO C1 met begeleiding van Rick. Rick had geen
commentaar dus dit is een compliment voor Ruben J
Ook heeft Ruben K nog VALTO 7 gefloten zodat Thomas VALTO 5
kon fluiten.
Thomas floot VALTO 5

Gelukkig was bij A2 en C2 Rob Knuist (van Die Haghe) wel te gast bij ons.
Weer mooi opgelost, mannen!

En dan de wedstrijden buiten VALTO
•

•

•

•

Rick en Alex hebben Dalto 1 – Tempo 1 gefloten. Wedstrijd was op YouTube te volgen. Een zeer
spannend eind. Dalto stond hele wedstrijd voor tot 24-22. Tempo komt langszij. Met nog 3 seconden
op de klok maakt Tempo 24-25. Drama voor Dalto; top voor Tempo. Degene die dit willen zien
https://youtu.be/K7WGwe30fmk
Hoorde van Alex: zeker tevreden, alles zat erin gisteren, complimenten gehad over ons optreden en
zelf een lekker gevoel aan overgehouden.
Cock is naar Maassluis A1 geweest voor de wedstrijd tegen KCC A2. Cock meldt: “Was een pittige
wedstrijd maar wel leuk”.
“Daarna nog een beoordeling gedaan bij Oranje Wit in Dordrecht.”
Pierre heeft na VALTO 4 ook nog Dijkvogels 1 gefloten. Hij meldt: “Vervolgens s' avonds Dijkvogels
1 - Erasmus 1 gefloten. In een min of meer gelijk opgaande wedstrijd werden de punten gedeeld, 19
- 19.
Jan K floot hoofdklasse B Oranje Wit B1 tegen Deetos B1. Ging goed volgens Jan. Het werd een
23-17 overwinning voor Oranje Wit.

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.
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Komend weekend
De aanwijzing zoals die nu staat:
Scheidrechter

Gastheer

12:00

VALTO B1

Fortuna B2

Corne Pronk

(Arnold Kok)

13:10

VALTO A1

Sporting Delta A1

W. van Lonkhuyzen

(Arnold Kok)

15:00

VALTO 2

IJsselvogels 2

L. vd Bie

(Peter de Rijcke)

16:30

VALTO 1

RWA 1

B. Gelissen

(Peter de Rijcke)

18:00

ODO 2

TOP 3

Cock Matthijsse

18:30

Eibernest 2

ZKV 2

Jan Korteland

20:50

DES 3

Velocitas 3

Thijs Dijkstra

Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Succes mannen!
Alex verwacht ieder moment gezinsuitbreiding en heeft drukte genoeg. Fluit in november in ieder geval niet
apart.
Gastheer Peter
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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

Wedstrijdverslagen
VALTO D1 en 1 samen door in de Zuid-Holland beker

Sponsor: Martin Stolze B.V.

Na de gewonnen finale zaterdag was er vanavond voor het vlaggenschip nog een wedstrijd te spelen voor
de Zuidholland korfbalbeker. De selectie reisde samen met de D1 af naar Vlaardingen om het op te nemen
tegen Twist D1 en 1. Het spits werd door de D1 ploegen afgebeten. VALTO D1 gecoacht door Esmée B en
Thomas R wat op het veld het kampioenschap wist binnen te halen was er helemaal klaar voor. Helaas kon
Esmée er vanavond niet bij zijn, waardoor Thomas twee vakken te coachen had. Na het eerste fluitsignaal
werd al snel duidelijk dat VALTO D1 wat feller op de bal was dan de thuisploeg, wat er in resulteerde dat
VALTO in de tweede minuut de score opende met een schot van Kees. De verdediging van VALTO hield het
intussen goed dicht en wist veel ballen te onderscheppen. Hierdoor kon VALTO veel aanvallen spelen en
wist Milan de 0-2 binnen te schieten. Na vijf minuten spelen wist ook Twist de nul van het scorebord te
schieten, maar het eerste aanval vak van VALTO was lekker op stoom. Nog voor de functie wisseling zorgde
Sanne voor een 1-4 tussenstand. Het tweede aanval vak zou de ingezette lijn doortrekken. Sven en Brecht
vergrootte het verschil naar 1-7 en intussen bleef de verdediging steeds goed voor verdedigen en ballen
onderscheppen. De aanvallen van VALTO werden zorgvuldig opgezet en met een hoog baltempo wisten de
spelertjes zich steeds vrij te spelen. Helaas waren niet alle schoten even zuiver, maar toch wisten Tim,
Renske en Brecht allen nog de korf te vinden voor de rust. Het verschil was intussen opgelopen naar 1-10
en het zou afwachten worden hoeveel doelpunten er in de tweede helft bij zouden komen.
Het begin van de tweede helft had VALTO D1 het even moeilijk met het afronden van de kansen. Er werden
genoeg kansen gecreëerd, maar er werd te vaak geschoten zonder dat er een afvang stond. Hierdoor waren
er veel één schots aanvallen en moest het meegereisde publiek tot de zevende minuut wachten voor Mieke
de korf weer wist te vinden voor VALTO. Dit was het enige doelpunt voor dit aanval vak, want er werd voor
de functie wisseling niet meer gescoord. Na de functie wisseling duurde het ook nog even, maar toen ging
Tim helemaal los. Hij wist driemaal op rij te scoren, waarmee een 1-14 tussenstand werd bereikt. Nu was de
deksel weer van de korf en volgden Brecht en Sanne zijn voorbeeld. Twist D1 probeerde ook wel van alles
om een aanval op te zetten, maar VALTO D1 was vandaag duidelijk een maatje te groot. Tim, met zijn vijfde
doelpunt, en Brecht, ook met haar vijfde, zette VALTO één minuut voor het einde op 1-18 en leek de
wedstrijd gespeeld. De verdediging was blijkbaar al een beetje begonnen met de overwinning te vieren en
liet nu een paar steekjes vallen. Twist wist in de laatste minuut nog tweemaal de korf te vinden, waarmee de
eindstand op 3-18 kwam te staan.
Hierna was het de beurt aan beide vlaggenschepen. Helaas had VALTO weer voor niets een jurytafel bij
elkaar geroepen en alle spullen voor de schotklok meegenomen. Alles was overlegd met de tegenstander,
maar scheidsrechter Kosse wilde vanavond niet meewerken. Hij weigerde de wedstrijd te starten met
schotklok, zodat deze weer opgeborgen kon worden. Het voorstellen van de teams verliep ook niet als
gepland, maar na al dit oponthoud werd dan toch aan de wedstrijd begonnen. Frank, Laurens en Judith
bleven vanavond op de bank na alle wedstrijden in de Haagse korfbaldagen. Ron en Lisanne startte
vanavond in de basis in het vak met Bart en Naomi. Het andere vak bestond uit de zusje de Raadt, Mees en
Kevin. Na enkele vruchteloze aanvallen wist de thuisploeg als eerste de korf te vinden. Ron wist deze
achterstand weg te poetsen, maar VALTO bleek niet bij de les in de verdediging. Via twee weggegeven vrije
ballen wist Twist een gaatje te slaan naar 3-1. Twee VALTO aanvallen later hadden Bart en Ron de stand
weer gelijk getrokken, maar weer nam de thuisploeg een voorsprong. Het tweede aanval vak had veel
moeite om de korf te vinden en er waren nogal wat misverstandjes in de passing. Twist liep uit naar 6-3 en
pas toen kon het Lierse publiek na negen doelpuntloze minuten weer eens juichen toen Ron de 6-4 binnen
schoot. Twist bleef echter profiteren van de misverstanden bij VALTO en bleef tot 8-6 steeds op gepaste
voorsprong. Na tweeëntwintig minuten spelen kreeg Kevin het even op zijn heupen. Met twee doelpunten op
rij wist hij VALTO langszij te brengen bij 8-8 en wist Lisanne ons vlak voor rust op 8-10 te zetten. Met een
alles of niets offensief perste de thuisploeg er nog een aanval uit en wist uit een laatste schot de achterstand
weer te halveren.
Nikki ging zich in de rust klaar maken om Naomi te vervangen. Zij is nog aan het opbouwen in haar
terugkeer na de enkelblessure die zij op het veld had opgelopen. Bij aanvang van het tweede bedrijf begon
Nikki naast Sanne en werd even later Iris op de plaats van Naomi in het andere vak gebracht. VALTO zou in
de tweede helft wel steeds aan de goede kant van de score blijven met een verschil variërend tussen twee
en vier punten. Mees scoorde binnen enkele seconden uit een doorloop en Iris zorgde niet veel later voor de
9-12. Aan de ander kant werd ook weer gescoord en werd er weer van vak gewisseld. In de zevende minuut
was Mees weer scherp en zorgde voor 10-13. Niet veel later wist Kevin een strafworp mee te krijgen, maar
deze werd helaas door Mees gemist. Hij wist de bal echter binnen de ploeg te houden en in de chaotische
aanval die hier op volgde maakte hij zijn misser goed door de 10-14 binnen te schieten met een jump shot.
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Twist wist de achterstand echter binnen twee minuten weer te halveren, maar VALTO beantwoordde dit met
drie doelpunten op rij en bracht de tussenstand op 12-17 halverwege de tweede helft. Twist wist echter nog
niet van opgeven en trok de registers nog eens open. De tegenstander van Iris raakte geblesseerd toen zij
wilde aanzetten voor een doorbraak, waarvan we hopen dat het minder ernstig is als het er uit zag en zij
weer snel op de been is. Twist bleef zoals gezegd aandringen en wist de achterstand toch weer weg te
werken en haakte bij 15-17 weer aan. Pieter was intussen op de plaats van Ron binnen de lijnen gekomen
en het was Lisanne die weer voor wat lucht zorgde door er 15-18 van te maken. Weer volgde er een periode
dat beide ploegen de korf niet wisten te vinden en grossierde in plaats fouten, waardoor veel aanvallen
zonder een schot te lossen verloren gingen. Met nog iets meer dan een minuut op de klok kreeg Twist weer
een vrije bal mee, welke zij ook benutte. De tijd begon voor hen te dringen, wilde zij er nog een verlenging uit
slepen. Er werd in deze slotminuut dan ook agressief verdedigd om nog wat te forceren. Dit lukte hen en
VALTO kreeg een vrije bal mee. Deze speelde VALTO niet slim uit door deze niet te nemen en de wedstrijd
uit te spelen. Door deze vrije bal wel te nemen waren we de bal kwijt en wist de thuisploeg in een snelle
aanval de aansluitingstreffer 17-18 te maken. De laatste lange minuut liep al een poosje en VALTO kreeg
ook nog een aanval te spelen. Deze keer werd er verstandiger met de bal omgegaan en wist Nikki op het
juiste moment het schot te nemen. Zij wist de overwinning veilig te stellen door de 17-19 binnen te schieten,
waarna scheidsrechter Kosse niet veel later vanavond voor het laatst floot. Het was niet best wat het Lierse
publiek heeft gezien van hun vlaggenschip, maar als ook zulke wedstrijden gewoon gewonnen worden hoor
je mij niet klagen.
Zaterdag gaat het allemaal weer echt beginnen en gaat het weer om de punten. De eerste wedstrijd wordt
gespeeld tegen promovendus Juliana 1 in Roosendaal in sporthal De Roos en begint om 19:50uur. Hopelijk
kunnen de spelers weer op uw steun rekenen in deze uitwedstrijd om de eerste punten binnen te harken.
Graag tot zaterdag in Roosendaal, Arno van Leeuwen.

VALTO 2 verliest een punt in Maassluis

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na een drukke week met veel wedstrijden, vooral voor het eerste, is de competitie dan nu echt van start
gegaan. Het vlaggenschip had vandaag onverwacht een extra vrij weekend, hoewel ze liever gewoon naar
Roosendaal waren afgereisd. De sporthal in Roosendaal had echter last van lekkage, waardoor er niet
gespeeld kon worden. Alle kaarten werden dus op VALTO 2 gezet, wat in Maassluis het tweede team van
CKC trof. De eerste klap is een daalder waard tenslotte. VALTO begon wel met de basis acht aan de
wedstrijd, maar had een goed gevulde bank tot hun beschikking. Onder leiding van scheidsrechter Hirschfeld
werd aan de wedstrijd begonnen. De thuisploeg wist al binnen een minuut de korf te vinden. VALTO zette
daar wel lange aanvallen tegenover, maar de schoten troffen geen doel. De Lierse verdediging deed echter
wat er van hen verwacht werd, maar kreeg toch na vier minuten een vrije bal tegen, welke Maassluis netjes
afrondde. Het tweede aanval vak van VALTO was een stuk efficiënter met hun kansen. Binnen een minuut
had Lisanne met twee schoten de stand weer gelijk getrokken. Het eerste aanval vak wist echter weer niet
de korf te vinden, waardoor het zes minuten later weer 4-2 was. Maassluis wist ook nog het verschil te
vergroten voordat Lisanne het derde Lierse doelpunt maakte. Het eerste aanval vak bleef het moeilijk
hebben en wist wederom vijf minuten de korf niet te vinden. Maassluis deed dit helaas wel, waardoor de
achterstand was opgelopen tot 7-3. Lisanne hield VALTO in haar eentje in de wedstrijd en schoot met haar
vijfde schot het vierde doelpunt binnen. Met nog tien minuten tot de rust wist de thuisploeg zelfs uit te lopen
naar een 9-4 tussenstand. Pas in de hierop volgende aanval zou de eerste Lierse aanval de korf vinden.
VALTO wist weer aan te haken door de doelpunten van Pieter en Vera, maar toen viel helaas weer aan de
andere kant de bal weer door de korf. Bart kwam in het veld voor Ruben, die even later in het andere vak
Floris zou vervangen. Met nog vijf minuten tot de rust werd de achtervolging ingezet. Na twee treffers van
Ruben en de doelpunten van Bart en Ron gingen we rusten met bij 11-11.
VALTO moest nu doorpakken en de wedstrijd definitief naar zich toe trekken. Wat Hugo in de kleedkamer
gezegd heeft weet ik niet, maar VALTO kwam in ieder geval scherp uit de kleedkamer. Met vijf doelpunten
op rij werd de 11-16 tussenstand bereikt. Nu werd duidelijk waarom men in Maassluis het vlaggenschip voor
het tweede team laat spelen. Om het tij te keren werden enkele spelers van het vlaggenschip klaar gemaakt
om in te vallen. Na tien minuten in de tweede helft wist ook Maassluis de korf weer te vinden en wist even
later ook weer een van de velen meegekregen vrije ballen te verzilveren. VALTO herstelde het verschil naar
vijf, maar wist dit niet vast te houden. Met de inbreng van de spelers uit het eerste werd de wedstrijd steeds
grimmiger en raakte scheidsrechter Hirschfeld de grip op de wedstrijd een beetje kwijt. Hoewel Hugo ook
over de spelers van één kon beschikken, omdat hun wedstrijd niet gespeeld zou worden, wachtte hij nog
met hen in te zetten. Bij 16-18 kreeg Maassluis weer aansluiting, maar VALTO pareerde dat met doelpunten
van Lisanne en Pieter. Er stond nog acht minuten op de klok, maar hoelang er werkelijk nog gespeeld moest
worden wist alleen de scheidsrechter. De klok bediener had op een moment van onoplettendheid vergeten
de klok weer aan te zetten, dus daar konden we niet meer naar kijken.

De Bijblijver, 13 november 2017

12

Hugo bracht Laurens op de plaats van Pieter nadat Maassluis de achterstand had verkleind naar 17-20. Bij
Maassluis stond intussen het halve eerste team in het veld om de inhaalslag te maken. Met veel fysiek
machtsvertoon ging Maassluis de strijd aan en wist even later ook de 18-20 te maken. Met nog een minuut
of drie te gaan werden ook bij VALTO Frank, Naomi en Judith binnen de lijnen gebracht. Ook zij waren
echter niet bij machten om het ontketende Maassluis te beteugelen. De wedstrijd werd niet goed uitgespeeld
door mee te gaan in het geweld van de thuisploeg. In deze chaotische slotfase zet ik toch wel mijn
vraagtekens bij enkele beslissingen van de leidsman, maar de uiteindelijke 20-20 eindstand heeft VALTO
gewoon aan zichzelf te danken. Hadden we het koppie er bij gehouden dan had het waarschijnlijk heel
anders gelopen. Voor VALTO helaas een punt verloren in de laatste seconden van de wedstrijd. Volgende
week zal VALTO 2 zich opnieuw kunnen bewijzen tegen IJsselvogels 2. Met steun van de VALTO aanhang
zullen alle zeilen bijgezet worden om de punten in De Lier te houden.
Arno van Leeuwen.

KCC B2 - VALTO B1
Afgelopen zaterdag speelde VALTO B1 uit tegen KCC B2. Een onbekende tegenstander maar ondanks dat
kwamen we maar voor één doel en dat was natuurlijk de winst. Eenmaal toen de wedstrijd was begonnen
bleef het spel tot ongeveer halverwege de 1e helft gelijk opgaan.Daarna maakte VALTO tot aan de rust het
verschil iets groter waardoor we de rust in gingen met een stand van 6-9.
Na de rust wilden we de voorsprong verder uitbouwen dat uiteindelijk ook lukte. We wisten onze voorsprong
van de 1e helft nog goed vast te houden en door nog heel wat doelpunten eindige de wedstrijd uiteindelijk
met een stand van 13-18.
VALTO B1

Avanti C3 - VALTO C3
Zaterdag mocht de C3 zijn eerste wedstrijd spelen van de zaalcompetitie.
Ze mochten de wedstrijd spelen in het prachtige complex van Avanti in Pijnacker.
De C3 begon sterk en zette de stand binnen 5 minuten al op 0-3, alleen kwam Avanti toen met een tegen
punt en na een minuut of 3 weer één.
We bleven goed overspelen maar kregen de ballen er maar niet in. Het bleef even zo, maar in de laatste
minuut van de eerste helft kon VALTO het gelukkig nog op 2-4 krijgen.
De tweede helft was er flink gewisseld aan de kant van Avanti, en dat was dus weer flink wennen.
Na 10 minuten werd er pas weer gescoord, alleen door Avanti. Dus het was 3-4. Het gaat toch zeker niet te
spannend worden. We bleven strijden als leeuwen, maar het lukte niet goed om vrij te komen. Toen na een
minuut of 10 konden we eindelijk weer scoren en daardoor ook van vak wisselen, dat was ook wel weer
lekker. En dat zag je. We gooiden er gelijk weer een in, en 3 minuten later nog een, we waren veilig 3-7 en
nog een minuut te spelen, dus rustig overspelen. En we hebben gewonnen.
Hupsakee 2 punten mee naar De Lier. Lekker weer.
Groetjes Alicia

VALTO D3
Zo zaterdag 11 november moesten wij D3 spelen tegen Korbis D2 uit waddinxveen op voorhand leek dit een
erge sterke tegenstander.
We hadden ook een paar wijzigingen int veld zo waren Diewertje en Daan afwezig Daan was ziek en
Diewertje moest een interland spelen.
We kwamen al heel gauw op voorsprong gescoord door Tess 1-0 daarna scoorden Korbis nog 15 keer toen
was het al afgelopen 15-1 verloren wel met veel inzet gespeeld en Isa Stolk bedankt voor het invallen
volgende week spelen we weer tegen Korbis thuis hopen dat we er daan meer maken.
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VALTO D4
Vandaag mocht de D4 het opnemen tegen Fortuna D4.
De D4 had al vaker tegen over Fortuna gestaan en had toen 1x dik verloren en 1x gewonnen. Het kon dus
best wel spannend gaan worden.
Al binnen een paar minuten scoorde Fortuna. En een paar minuten later stond het 0-3 Ze leken erg op
elkaar ingespeeld. VALTO heeft goed verdedigd en meerdere keren verloor Fortuna de bal doordat ze
verdedigd schoten.
Ook de aanval maakte mooie schoten maar helaas gingen ze voornamelijk mis. VALTO.
Na 25 minuten was het 1-5.
Fortuna is een sterke ploeg en VALTO heeft hard zijn best gedaan. Maar helaas hebben ze niet gewonnen.
De eindstand was 3-10. Volgende keer beter:)
Groetjes Joëlle en gabriëlle

VALTO D5
De wedstrijd begon wat later als gepland.
e
We begonnen gelijk best lekker, Iris.S. scoorde in de 7 minuut al ons eerste punt.
Na deze score hadden we een paar leuke kansen maar die wilde er helaas niet in.
Na de rust scoorde Igor de 2-0 al na 5 minuten.
Toen werd het 13 minuten voor tijd 3-0 door Igor….het ging allemaal zo lekker.
We waren echt allemaal lekker in vorm.
De tegenpartij ( Vriendenschaar ) had ook best kansen maar die gingen er gelukkig niet in.
Uiteindelijk scoorde Lucas 9 minuten voor tijd de 4-0.
Daarna hadden we weer wat leuke kansen maar het bleef 4-0 en we waren allemaal super blij.
Een hele leuke wedstrijd !!
Groetjes : Gwen Bos D5

VALTO E2
De E2 moest deze week in Charlois, Rotterdam tegen
de Sperwers spelen. Omdat de Sperwers ook in het
oranje spelen, speelden wij dit keer in het wit.
Liv was er niet bij, dus Iris Vermeer wilde graag voor
haar invallen. Mike, Deon, Anne en Anouk begonnen
de wedstrijd. Bij de Sperwers waren ze maar met z’n
vieren.
Waaronder 2 hele snelle jongens!! De eerste
tegendoelpunten vielen al binnen 2 minuten. Dit was
even andere koek! Het was Anouk die de 2-1 maakte.
De scheidsrechter was heel streng! Binnen de kortste
keren kreeg de tegenpartij al 3 strafworpen. Gelukkig
scoorden ze deze niet.
Iris kwam erin voor Anouk. Maar helaas scoorden de
tegenpartij er nog 2. We gingen dus met 4-1 de rust
in. Na de rust werd Anouk gewisseld voor Mike en
moest ze 1 van de snelle jongens gaan verdedigen. Het spel ging heel snel en VALTO kreeg de ene na de
andere kans. Maar de bal wilde de korf niet in. Bij de tegenpartij echter wel. (en zo heel veel kansen kregen
ze niet) 5-1, 6-1, 7-1 Kom op VALTO!! Zoveel beter zijn ze echt niet!
Ook wij kregen een aantal strafworpen. Helaas lukte het ons ook niet om daaruit te scoren. De laatste 10 min
werd Anne gewisseld voor Mike. Anouk stond dit keer tegen een meisje dat niet heel snel was, waardoor ze
heel veel vrij stond. Door het snelle spel van Deon, Mike en Iris scoorde Anouk daarom al snel de 7-2,
gevolgd door een eigen doelpunt van de tegenpartij.. 7-3 Dit ging goed! Ook de 7-4 en 7-5 werden door
Anouk gescoord!! Yes!
Coach Lysanne had toch gezegd dat we dit konden winnen!! Als we maar scoorden. Echter, toen de
tegenpartij (een overduidelijk verdedigde bal) scoorde en het 8-5 werd, was de tijd helaas bijna om.
Jammer! Eindstad 8-5. Iris, fijn dat je met ons meewilde. Bedankt!
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VALTO E3
Hier een stukje van het sterrenelftal de E3.
Het was vroeg dag na een filmavond. Toch had iedereen zin in de wedstrijd.
Met 1 auto vol richting De Schilp in Rijswijk.
De start was wat moeizaam misschien toch een beetje te laat naar bed gegaan..........
Al snel was het 1-1.
Na wat pep talk van coach Otwin ging het de goede kant op. Het regende doelpunten.
Milan, Ben en Justin bleven scoren.
Na de pauze kregen ook de dames van ons team de kans.
En jawel Sofie en Charlotte scoorde beide een doelpunt.
Heel goed gedaan, het was gezellig!
Groetjes Charlotte en Marian.

Fortuna F1 - VALTO F1
Na All Day VALTO en de trainingen beginnen we steeds meer te wennen aan de zaal. Met veel zin rijden we
naar Fortuna. Spannend weer, want tegen wie gaan we spelen, zijn ze net zo goed als ons of misschien nog
beter. Mandy en Elize zetten het team op scherp. We gaan beginnen. Maar oei dit team is goed, iets
scherper en iets sneller. We komen snel op achterstand, maar we scoren gelukkig zelf ook nog en gaan
ervoor. Oeps Bas krijgt een stoot en hersteld met een tand door zijn tong weer snel. Gelukkig want een
superspeler kunnen we niet missen. Helaas deze wedstrijd verloren, maar een ervaring rijker.
Groetjes Lize en Ingrid

VALTO F3
Zaterdag 11 november moest de F3 thuis spelen tegen de F1 van HKC. Voor een aantal van de F3 was het
ook de eerste wedstrijd ooit dus erg spannend. Ze begonnen heel sterk en waren goed aan het verdedigen.
De F1 was een erg sterk team en waren goed op elkaar ingespeeld maar de F3 gaf het niet op en bleven
hun best doen. Het werd 3-24 voor de tegenpartij en 4-4 bij de strafworpen. Al met al hebben ze hun beste
beentje voorgezet, op naar de volgende wedstrijd!
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