Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!

Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS BADKAMERS
TEGELS

SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN LOODGIETER
ELEKTRICIEN
TEGELZETTER
STUCADOOR
SCHILDER
U vindt ons boven

Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

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

Zijtwende 41
De Lier

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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

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

duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

www.drukkerijriezebos.nl
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De Bijblijver
ckv VALTO De Lier
tel. kantine: 0174-516690
www.ckv.valto.nl
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl
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Uitslagen 1 februari
Maassluis 1

- VALTO 1

19 - 19

Maassluis 2

- VALTO 2

10 - 10

VALTO 4

- KVS / Maritiem 4

10 - 11

VALTO 3

- Excelsior 4

14 - 11

VEO 5

- VALTO 5

16 -

Dijkvogels 4

- VALTO 7

Excelsior A1

- VALTO A1

13 - 17

VEO A2

- VALTO A2

13 - 10

Fortis B1

- VALTO B1

5-

3

DES B2

- VALTO B2

5-

9

Fortuna / MHIR C1

- VALTO C1

9-

2

ONDO D4

- VALTO D3

3-

4

Fortuna / MHIR E1

- VALTO E1

2-

4

Excelsior F1

- VALTO F1

1-

2

Excelsior F2

- VALTO F2

12 -

0

Die Haghe F3

- VALTO F3

1-

7

9

7 - 10

KAMPIOENSWEDSTRIJD VALTO F1
De F1 is nog altijd ongeslagen, en a.s. zaterdag kan het kampioenschap worden binnengehaald. Nu hebben
deze vijf supertalentjes natuurlijk wel wat steun nodig! Dus VALTO'ers, ouders, opa's, oma's, neven, nichten,
vriendjes en vriendinnetjes... We spelen om 11:30 in Vreeloohal 2 en hopen jullie daar allemaal te zien!
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Nabeschouwingen
Afgelopen zaterdag kwamen niet alle teams in aktie en vanwege het NK touwtrekken waren er ook maar twee
thuiswedstrijden. Er werden 16 wedstrijden gespeeld: 8 x winst, 6 x verlies en 2 x gelijkspel.

Senioren
VALTO 1 speelde uit tegen Maassluis 1. Voor Maassluis de laatste kans om via winst nog in aanmerking te komen voor
het kampioenschap. VALTO startte slap en door een discutabele beslissing van de scheidsrechter werd ook al in het
begin van de wedstrijd Frank de Rijcke met een rode kaart uit het veld gestuurd. Dit alles resulteerde in een ruststand
van 12-6. Gelukkig kwam VALTO in de tweede helft steeds beter in haar spel en gesteund door het publiek werd er toch
nog een gelijkspel uitgesleept, 19-19. Al met al dus nog niks verloren. Doordat Merwede wel wist te winnen, is het
verschil met de nummer twee nu twee punten. A.s. zaterdag komt ONDO naar De Lier. Uit werd er van deze ploeg
verloren, dus VALTO heeft nog iets recht te zetten!
VALTO 2 speelde uit tegen Maassluis 2. Voor het tweede verliep de wedstrijd eigenlijk ongeveer gelijk aan het eerste, al
vielen daar beduidend minder doelpunten. Maassluis stond de hele wedstrijd voor en op het laatst kwam VALTO langs
zij en zo eindigde ook deze wedstrijd in een gelijkspel, 10-10. Doordat ook Merwede 2 wist te winnen, is het verschil met
de nummer 2 nu nog maar één punt.
VALTO 3 speelde thuis tegen Excelsior 4. Uit werd er van deze ploeg verloren en dat was tevens de enige wedstrijd tot
nu toe die het derde wist te verliezen. Gesteund door het merendeel van de selectie was het tijd voor sportieve
revanche. Het werd geen doelpuntrijke wedstrijd, maar gelukkig wist VALTO er wel meer te scoren dan de tegenstander,
14-11. Koploper ALbatros won haar wedstrijd ook, waardoor het verschil één punt blijft.
VALTO 4 speelde thuis tegen KVS 4. Het vierde keek al weer snel tegen een achterstand aan. Op een gegeven moment
was het zelfs 4-10. Toen brak er een sterke periode van VALTO aan en het vierde knokte zich terug naar een gelijke
stand, 10-10. Helaas ook dit keer geen geluk voor het vierde, want KVS gooide toch nog de winnende erin, 10-11.
Doordat het vierde nog altijd nul punten heeft en de nummer 7 er al 8 heeft, is degradatie hiermee een feit!
VALTO 5 speelde uit tegen VEO 5. Helaas werd het vijfde ook dit keer weer weggespeeld, 16-9.
VALTO 7 speelde uit tegen Dijkvogels 4. Geen doelpuntrijke wedstrijd, maar wel een keurige overwinning,
7-10. De achterstand op koploper ODO is helaas te groot om nog in te halen, dus de tweede plek lijkt het hoogst
haalbare.

A-jeugd
VALTO A1 speelde uit tegen Excelsior A1. Een moeizame wedstrijd, waarin de A1 ook regelmatig tegen een
achterstand aan keek. Gelukkig had de A1 in de tweede helft even een effectieve periode, waardoor er uiteindelijk toch
een duidelijke overwinning op het scorebord stond, 13-17. De A1 blijft koploper en wordt gevolgd op twee punten door
Weidevogels A1. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Fortuna A2.
VALTO A2 speelde uit tegen VEO A2. De A2 heeft nog geen punten gehaald en staat op de laatste plek. Op de één na
laatste plek staat VEO A2, voorafgaand aan deze wedstrijd hadden ze drie punten. Misschien een kansje voor de A2 om
de eerste punten binnen te halen? Gezien de stand wel een wat gelijkwaardigere wedstrijd voor de A2, maar toch werd
er helaas weer verloren, 13-10.

B-jeugd
VALTO B1 mocht weer naar het verre Zeeland afreizen, dit keer om tegen Fortis B1 te spelen. Of het de verre reis was
of het feit dat de coaches niet mee konden, helaas wist de B1 niet haar niveau te halen. Zeker aanvallend niet, want er
werd maar drie keer gescoord en dat is gewoon te weinig. Einduitslag: 5-3. De achterstand op koploper TOP B1 is nu 7
punten en dus met drie wedstrijden niet meer in te halen. Wat rest is de tweede plek.
VALTO B2 speelde uit tegen DES B2. Thuis werd er van deze ploeg nipt verloren, 4-5. Gelukkig ging het nu uit beter,
want dit keer wist de B2 wel te winnen, 5-9.

C-jeugd
VALTO C1 speelde uit tegen Fortuna C1. Thuis wist de C1 er een spannende pot van te maken tegen Fortuna. Dit keer
was het krachtverschil groter. VALTO wist aanvallend weinig te brengen en Fortuna was efficiënt met de afronding van
de kansen. Einduitslag 9-2.

D-jeugd
VALTO D3 speelde uit tegen ONDO D4. Thuis werd er ruim van deze ploeg verloren, 1-8. Dit keer ging de wedstrijd een
stuk gelijker op en uiteindelijk wist de D3 met een nipte overwinning met de punten aan de haal te gaan, 3-4.

E-jeugd
VALTO E1 speelde uit tegen Fortuna E1. Thuis werd er met 0-4 van deze ploeg verloren. Maar de E1 voelt zich steeds
beter thuis in de 1e klasse en dus zou dit wel een heel andere wedstrijd worden. En dat bleek ook, want dit keer ging
VALTO met de winst op zak weer naar huis, 2-4. Netjes gedaan, hoor! A.s. zaterdag kunnen er zeker weer punten
gepakt worden, want dan komt de onderste uit de poule, Meervogels E1, naar De Lier.

F-jeugd
Koploper VALTO F1 speelde uit tegen Excelsior F1. Een belangrijke wedstrijd, want Excelsior staat op de tweede plek.
Het werd een spannende wedstrijd, die de F1 met een nipt verschil wist te winnen, 1-2. Hiermee is het verschil met
Excelsior nu 6 punten en de F1 moet nog drie wedstrijden spelen en is dus niet meer in te halen. Nu nog proberen om
ongeslagen te blijven!!
VALTO F2 speelde uit tegen Excelsior F2. Weinig kansen voor de F2, want er werd met maar liefst 12-0 verloren.....
VALTO F3 speelde uit tegen Die Haghe F3. Thuis werd er met 2-5 van deze ploeg verloren. Dit keer was VALTO F3 de
betere ploeg en er werd met 1-7 gewonnen!
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Zaterdag 8 februari 2014
13335

2F

VALTO 1 - ONDO (G) 1

17:15

Vreeloo-hal

Hal 1

17828

R2I

VALTO 2 - ONDO (G) 2

16:00

Vreeloo-hal

Hal 1

15530

R3N

DES (D) 3 - VALTO 3

20:30

De Hoornbloem

Veld 1

15572

R3K

VEO 4 - VALTO 4

20:05

Essesteyn Voorburg

Veld 1

4754

R5F

ONDO (G) 5 - VALTO 5

19:40

Westlandhal

Veld 1

5119

R6E

ODO 7 - VALTO 6

20:45

De Hofstede Maasland

Veld 1

6287

R7F

VALTO 7 - Tempo 12

15:30

Vreeloo-hal

Hal 2

19528

A1F

VALTO A1 - Fortuna/MHIR A2

14:45

Vreeloo-hal

Hal 1

18800

A2K

VALTO A2 - Weidevogels A2

13:30

Vreeloo-hal

Hal 1

20766

B1G

VALTO B1 - ONDO (G) B1

12:30

Vreeloo-hal

Hal 1

5481

B3B

VALTO B2 - Achilles (Hg) B2

11:30

Vreeloo-hal

Hal 1

5820

B5D

Futura B2 - VALTO B3

14:30

Zuidhaghe Den Haag

Veld 1

7562

C5F

Phoenix C3 - VALTO C3

13:00

Oosterpoort Zoetermeer veld 1

7927

D1C

ALO D1 - VALTO D1

12:00

HKV/Ons Eibernesthal

Veld 1

8877

D2G

Weidevogels D2 - VALTO D2

14:10

Rijneveen Bleiswijk

Veld 1

9105

D3G

VALTO D3 - KVS/Maritiem D3

14:30

Vreeloo-hal

Hal 2

Thijs

9470

E8-1B VALTO E1 - De Meervogels E1 13:30

Vreeloo-hal

Hal 2

Kevin

9801

E8-3F DKC E1 - VALTO E3

14:50

Wippolder

Veld 1

10003

E8-3H VALTO E4 - Phoenix E2

12:30

Vreeloo-hal

Hal 2

Antoinet

10515

F2F

VALTO F1 - DES (D) F1

11:30

Vreeloo-hal

Hal 2

Steven

10880

F3G

VALTO F3 - Achilles (Hg) F2

11:30

Vreeloo-hal

Hal 2

Thomas

Zaalwacht
Hal 1

Hal 2

11:20-13:25

Mandy B

11:20-13:45

Wilco V

13:25-15:30

Laurens v E

13:45-16:30

Rico / res VALTO 7

15:30-18:30

Vincent C

Opstellingen zaterdag 8 februari
Selectie

aanwezig : 15.00h

Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Mirjam, Daniëla, Antoinette, Manon
Heren : Niels K, Frank de R, Thom, Rob, Ron, Niels L, Luuk, Pieter, Kevin

VALTO 3

vertrek : 19.15h

Dames : Leonie, Ilse, Kim, Denise
Heren : Jeroen?, Kees, Bart Jan, Dennis, Michiel C

VALTO 4

Res : ???
Res : ???

vertrek : 18.45h

Dames : Hellen, Esther, Anna, Mariska van G, Nia
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Marco, Mark

VALTO 5

vertrek : 18.35h

Dames : Mariska, Ryanne, Mandy, Marije
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E

VALTO 6

vertrek : 19.40h

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

VALTO 7

Res : ???

Res : ???

aanwezig : 14.40h

Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja
Heren : Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Rico
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Bart-Jan

Ruben K

Nieuws van het bestuur
Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
Datum
7 maart
14, 15 en 16 maart
Donderdag 29 mei
20, 21 en 22 juni
Zaterdag 5 juli
13 juli

Tijd

08.30 uur

Wat
Bowlen
Trainingsweekend
VEO Hemelvaartstoernooi
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG
We love korfbal

Plaats
Emst
Voorburg

Successen moet/mag je delen!
Na een proefperiode van een aantal maanden, gaat Fit & Fun vanaf 1 februari officieel van start is gegaan.
Dit betekent dat er vanaf die datum een Fit & Fun-lidmaatschap bestaat binnen VALTO. Maandag 3 februari
is de eerste Fit & Fun onder het nieuwe lidmaatschap en wij zijn heel blij dat we op dit moment al 8 nieuwe
leden hebben die het Fit & Fun lidmaatschap zijn aangegaan!
Dit betekent zeker niet dat we wekelijks met alleen deze mensen in de sporthal staan. Er zijn ook veel
spelende leden die meedoen aan Fit & Fun en daarnaast zijn er nog mensen die hun inschrijfformulier nog
aan het invullen zijn of Fit & Fun eerst een aantal keer willen proberen.
Wil je ook een paar keer meedoen met Fit & Fun? Kom op maandag om 19.30 uur naar de sporthal en doe
gezellig mee! Dit geldt zeker ook voor ouders en andere familieleden van onze leden, iedereen mag
meedoen. Dus neem gerust een vriend(in), buurman/-vrouw of collega mee!
In tegenstelling tot VALTO-leden die meedoen in de competitie, is het bij Fit & Fun mogelijk om een
lidmaatschap aan te gaan per half jaar. De eerste helft loopt van het begin van het competitiejaar (augustus /
september) tot 1 februari. De tweede helft loopt van 1 februari tot het einde van het competitiejaar (juni). De
contributie voor dit lidmaatschap bedraagt € 45,-- per half jaar, dus ongeveer € 9,-- per maand. Degene die
al spelend lid zijn van VALTO, kunnen op hun bestaande lidmaatschap meedoen aan Fit & Fun.

_______________ Einde Bestuursnieuws __________________
KAMPIOENSWEDSTRIJD VALTO F1
De F1 is nog altijd ongeslagen, en a.s. zaterdag kan het kampioenschap worden binnengehaald. Nu hebben
deze vijf supertalentjes natuurlijk wel wat steun nodig! Dus VALTO'ers, ouders, opa's, oma's, neven, nichten,
vriendjes en vriendinnetjes... We spelen om 11:30 in Vreeloohal 2 en hopen jullie daar allemaal te zien!

Nieuws van de Technische Commissie
Wow, wie in Maassluis was vorige zaterdag heeft genoten. En
misschien hartklachten opgelopen. Wat een spanning! En twee gelijke
spelen. Misschien op voorhand geen topresultaat, echter voor wie
aanwezig was, voelde het wel als overwinningen.
VALTO 3 en VALTO A1 wonnen en maken nog steeds serieuze
kansen op kampioenschap.
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Kampioenschapskansen wedstrijdsport
Toch maar even de standen erbij met nog 3 wedstrijden te spelen:

Herhaling: Marco en Teun ook volgende jaar als trainer/coaches bij VALTO
Na uitgebreide gesprekken heeft VALTO overeenstemming bereikt met Marco en Teun. Zij blijven ook komend seizoen
verbonden aan VALTO voor de begeleiding van VALTO 1 en 2. Niet nodig om te zeggen dat we hier erg blij mee zijn!
Marco en Teun, de samenwerking is uitstekend. Laten we er nog een mooi seizoen aan vastplakken!.

Wie wil participeren in de TC?
Er staat nog een vacature open voor de vervanging van Mark van Geest. Precieze invulling van taken kunnen we nog
bespreken maar stap naar voren en kom met ons in gesprek!

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

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

Oefenwedstrijden veld
We kijken al weer vooruit naar de periode na de zaal. Houd vast rekening met de volgende oefenwedstrijden:

Datum& Dag&
Tijd&
Thuis&
13#mrt' donderdag' 19:30' ALO'2'
13#mrt' donderdag' 20:45' ALO'1'

Uit&
VALTO'2'
VALTO'1'

Lokatie&
ALO,'Denk'Haag'
ALO,'Denk'Haag'

Scheidsrechter&
ALO'
ALO'

' 15#mrt'
15#mrt'
15#mrt'
15#mrt'
15#mrt'

'
Sparta'1'
Sparta'2'
Sparta'3'
Sparta'4'
???'

'
VALTO'1'
VALTO'2'
VALTO'3'
VALTO'4'
VALTO'A1'

'
Nijenhuislaan'2,''
8043'WD''
Zwolle#Stadshagen'

'Vriendenschaar'
11:00' C1'
9:00'?' Vr’schaar'B1'
10:00?' PKC'B1'

'
VALTO'C1'
VALTO'B1'
VALTO'B1'

'
'
'
De'Zweth/1'
Bodegraven'
Bodegraven'

'
'
'
'
'
'
'
Wim'van'Dalen'
(3#kamp)'
(3#kamp)'

'ODO'1'
ODO'2'

'De'Zweth/1'
De'Zweth/1'

'Jan'Korteland'
Rick'Voskamp'

'

'
zaterdag'
zaterdag'
zaterdag'
zaterdag'
zaterdag'

'

'
15#mrt' zaterdag'
15#mrt' zaterdag'
15#mrt' zaterdag'

'

' 17#mrt' 'maandag'
17#mrt' maandag'

??'
??'
??'
??'
??'

' 20:30' 'VALTO'1'
19:00' VALTO'2'
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' 18#mrt' dinsdag'
'
18#mrt' dinsdag'

' 20:30' VALTO'A1'
'
19:00' VALTO'A2'

' 20#mrt' donderdag'
'
' 19:00' VALTO'3'
'

'
'
ODO'A1'
De'Zweth/1'
Dkvogels'A1' De'Zweth/1'

'
Cock'M.'
Pierre'van'V.'

'
Des'5'

'
Des'

'
Delft'

Toptrainers
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de
senioren van VALTO af en toe trainen willen geven.
Toptrainers VALTO ¾ :
Datum
e

1 dinsdag van de maand

Dag

Tijd

Toptrainer

Dinsdag

20:00

Marco Swikker
Mark van Geest

Dinsdag

20:00

e

Dinsdag

20:00

Johan van der Meer

e

Dinsdag

20:00

Rob van der Stelt

Dinsdag

20:00

Bart van Muyen

e

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

5 dinsdag van de maand

Toptrainers VALTO 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!):
Datum
Dag
Tijd
Toptrainer
4 februari

Dinsdag

21:00

Arnold Kok

11 februari

Dinsdag

22:00

Voskamp&Voskamp

18 februari

Dinsdag

22:00

Michiel Cornelisse

25 februari

Dinsdag

20:00

Arnold Kok

4 maart

Dinsdag

22:00?

Martin van der Wel

11 maart

Dinsdag

22:00?

Voskamp&Voskamp

Vooruitblik zomerperiode
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema. Het schema van vorige week
bevatte nog wat fouten. Hieronder verbeterd:

Voor selecties Senioren en A geldt dat de eerste verplichte training valt op zaterdag 16 augustus. Echter in
de week voorafgaand zullen al 2 trainingen zijn die kunnen helpen om fit op 16 augustus te verschijnen.
Tot zaterdag in de zaal!
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

___________________ Einde TC nieuws __________________
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Nieuws van de AC

________________ Einde AC nieuws ____________________
Even voorstellen! Team van de week De Kangoeroes!
Wie spelen er allemaal in dit team?
Jonne van der Meer, Daan Boekestijn, Sanne Hanemaaijer, Toon en Noortje van Vliet en Mieke Stolze.
Wie zijn de trainers/coaches?
Floris van Muyen, Aileen Willemse en Mellanie Noordam
Wat kan dit team erg goed?
Scoren!! Ze schieten bijna alle ballen in de korf, zowel op de kleine paal als in de F-paal. Dit is hartstikke
knap, want ze zitten nog niet eens in de F.
Wat vindt dit team nog moeilijk?
De kangoeroes hebben moeite met gooien en vangen. Het gaat wel steeds beter, aangezien we het elke
week oefenen.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Het ‘levend kaartje keer spel’, waarbij ze kaartjes moeten zoeken door heel de zaal. Daarnaast vinden ze het
ook erg leuk om elke week partijtje te spelen aan het einde van de training.
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
VALTO gaat natuurlijk winnen!! De eindstand zal 19-13 worden.
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
De kangoeroes spelen nog geen ‘echte’ wedstrijdjes, maar gaan weer lekker trainen aankomende zaterdag.
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GIGAKANGOEROEDAG – 25 April 2014
CKV VALTO gaat op 25 april 2014 de kleuters uit De Lier spelenderwijs kennis laten maken met korfbal.
Meer dan 60 vrijwilligers gaan op deze dag zorgen dat ruim 300 kleuters een GiGantische kangoeroedag
gaan beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

De Kangoeroe Klup is een initiatief vanuit het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) en is
bedoeld voor kinderen die vier, vijf of zes jaar oud zijn. Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten
en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van
deze dag is om alle kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen. Ook hopen we
een spectaculaire openings-act te regelen.
Om deze dag in goede banen te leiden, hebben we hulp nodig, veeeeel hulp.
Dus wil je deze fantastische dag niet missen en heb je zin om mee te helpen? Het projectteam is op zoek
naar vrijwilligers! Dus leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je
- een bardienst draaien,
- helpen bij het opbouwen,
- het opblazen van ballonen,
- afbreken,
- informatietasjes maken,
- flyers ontwerpen,
- of ben je social mediatijger
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
En, ook een aanrader voor diegenen die een sportopleiding volgen: misschien is dit een mooie gelegenheid
om studiepunten te vergaren. We hebben namelijk ook mensen nodig die de kleuters begeleiden tijdens de
spelletjes.
Eind maart/begin april organiseren wij een vrijwilligers avond.
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam Giga Kangoeroedag
Sandra Poot
Marja de Jong 06-28680218

KAMPIOENSWEDSTRIJD VALTO F1
De F1 is nog altijd ongeslagen, en a.s. zaterdag kan het kampioenschap worden binnengehaald. Nu hebben
deze vijf supertalentjes natuurlijk wel wat steun nodig! Dus VALTO'ers, ouders, opa's, oma's, neven, nichten,
vriendjes en vriendinnetjes... We spelen om 11:30 in Vreeloohal 2 en hopen jullie daar allemaal te zien!
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Wedstrijdverslagen
VALTO en Maassluis delen de punten na hectische wedstrijd sponsor: Martin Stolze bv.
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 uit bij Maassluis 1. Voorafgaand aan de wedstrijd zag het
vlaggenschip hoe het tweede in de spannende slotfase toch nog een punt wist binnen te halen. Hierna was
het zaak om op de eigen wedstrijd te focussen, want voor Maassluis was het de laatste kans om via winst
nog aan te sluiten in de strijd om het kampioenschap en voor VALTO was het uiteraard ook belangrijk om te
winnen en zo de weg naar het kampioenschap voort te zetten!
e
Helaas begon VALTO toch weer slap aan de wedstrijd en stond er halverwege de 1 helft al een 7-2
voorsprong voor Maassluis op het scorebord. Aanvallend liep het nog best aardig, al wilde de afronding niet
echt lukken, maar verdedigend werden de verkeerde keuzes gemaakt. Met nog 12 minuten te spelen, nam
de scheidsrechter een ietwat merkwaardige beslissing door speler Frank de Rijcke het veld uit te sturen met
een rode kaart. Naar eigen zeggen, werd hij uit balans gebracht waardoor hij een beweging maakte, die door
de scheidsrechter als een schoppende beweging werd geïnterpreteerd. Dit drukte natuurlijk een stempel op
de wedstrijd. Luuk van Staalduine kwam op de plek van Frank in het veld en achteraf bleek, dat hij dit prima
deed! Voor VALTO was het zaak om de kopjes weer omhoog te krijgen, maar dat viel niet mee. Opvallend
was ook dat de heren bij Maassluis wel meerdere keren door de scheidsrechter werden gewaarschuwd,
waarbij de kaarten merkwaardig genoeg op zak bleven. Uiteindelijk werd de rust bereikt bij een stand van
12-6.
In de rust probeerde coach Marco Swikker de spelers weer gemotiveerd en strijdbaar het veld in te sturen en
daarbij pepte hij het publiek ook even op. De tweede helft liet gelukkig een heel ander VALTO zien. Er werd
geknokt en het geloof om de wedstrijd nog om te keren straalde er van af. Bij 13-9 werd de achterstand
verkleind naar vier doelpunten, maar Maassluis gaf zich nog niet gewonnen en liep weer uit naar 16-11.
Hierna was het weer VALTO die zich terug knokte naar 16-14, maar ook nu was Maassluis nog niet rijp voor
de slacht, want er werd weer uitgelopen naar 19-15. Nog één keer zette VALTO aan en wist hiermee de
stand gelijk te trekken, 19-19, met nog een kleine twee minuten op de klok. Een spannende slotfase brak
aan waarbij de bal nog een paar keer van vak naar vak ging, de beste kansen voor VALTO waren, maar
waarin niet meer werd gescoord. Even overheerste de teleurstelling dat het net niet gelukt was om toch nog
te winnen, maar al gauw overheerste het gevoel dat het toch een gewonnen punt was. Mede mogelijk
gemaakt door de steun van de coach en het meegereisde publiek, SUPER!!
De voorsprong op de nummer 2, Merwede, is met dit gelijke spel verkleind naar twee punten. Aanstaande
zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen ONDO op het programma. Uit werd er van deze ploeg verloren en dat
was tot nu toe de enige ploeg die van VALTO wist te winnen. Tijd voor sportieve revanche. En ook daarbij
kunnen we de steun van het publiek weer goed gebruiken! Jullie zijn dus allemaal bij deze van harte
uitgenodigd om te komen aanmoedigen, de wedstrijd begint om 17.15 uur.
Groetjes VALTO 1

Maassluis 2 - VALTO 2

Sponsor: Martin Stolze
Vandaag stond Maassluis 2 op het programma. Vorige week had concurrent Merwede veloren, en wisten we
wat we moesten doen vandaag, de punten mee terugnemen naar de lier!. Maar toen de wedstrijd begon
bleek dat dat moeilijker ging dan gedacht. Maassluis verdedigde goed, scoorde kansen, en dat terwijl
VALTO de kansen niet afmaakte. Al snel keek VALTO tegen een achterstand aan. Deze achterstand kon
niet recht worden tot aan de rust. Na rust ging VALTO het veld in om de achterstand weer bol te werken, en
eventueel met 2 punten naar huis te gaan, dat laatste is helaas niet gebeurt, maar er is wel tot het einde
hard gewerkt voor een punt, en dat is uiteindelijk gelukt. De eindstand was 10-10. Concurrent Merwede wist
wel te winnen zaterdag en daarom zijn ze weer dichterbij gekomen. '
'
1
VALTO 2
11
8
2
1
18
169
115
(54) '
2
Merwede 2 11
8
1
2
17
166
113
(53) '
3
Korbatjo 2
11
6
2
3
14
157
146
(11) '
3
Maassluis 2 11
7
1
3
14
150
140
(10) *P'
5
Dijkvogels 2 11
5
1
5
11
124
137
(-13) '
6
Vlaardingen2 11
2
2
7
6
115
137
(-22)'
7
ONDO 2
11
2
1
8
5
117
143
(-26) '
8
Olympia 2
11
1
0
10
2
103
170
(-67)'
'
Aanstaande zaterdag staat de streekderby tegen Ondo 2 op het programma, '
VALTO 2 speelt om 16:00 in de Vreeloo hal in De Lier. Na VALTO 2 speelt VALTO 1 tegen Ondo 1 om
17:15! '
Tot zaterdag!
VALTO 2'
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VALTO 3 - Excelsior 4

sponsor: HaZe accountacy
Vorige week speelden wij tegen Albatros. Deze wedstrijd eindigde in 13-13. Mede dankzij een grote fout van
de arbiter in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Zodoende staan wij ook deze zaterdag nog steeds 1
punt achter Albatros.
Deze wedstrijd tegen Excelsior was ons veel waard: één, omdat wij elke wedstrijd moeten winnen om de
druk bij Albatros te houden; twee, vorige keer hebben wij van hen verloren in onze offday.. Payback time!
De voorbereiding was anders dan normaal. Om te beginnen was Mark niet aanwezig: op wintersport.
Vervolgens blijft de blessure-golf aanhouden. Bart heeft zich ook in de lappenmand gemeld. Twee keer
begonnen met trainen en helaas twee keer ook gestopt. Zaterdag besloten invalcoaches Teun en Bart dat
het beter was dat hij niet zou spelen. Dit had tot gevolg dat Kevin in de basis stond.
Dat wij gebrand waren op de overwinning bewees zich in de eerste helft het beste. Sterk kwamen wij uit de
startblokken en overliepen Excelsior, 5-1 was het gevolg. Excelsior trok alles uit de kast: kleine vervelende
overtredingen op de persoon, duels om te blesseren in plaats van duels om de bal te winnen. Jammer
genoeg had de scheidsrechter dit niet helemaal door. In zo verre dat hij aan beide zijde voor dezelfde dingen
floot.
De rust was bereikt met een 8-5 voorsprong. Waarbij de laatste tips van Teun ons naar de winst zouden
moeten leiden. Zo eenvoudig was het niet. Eenmaal terug in de zaal had een speler van Excelsior een
uitvoerig gesprek met de scheidsrechter. Wat er werd besproken zal niemand weten, vrij frappant was dat wij
in de tweede helft steeds meer de arbiter tegen hadden. En waar Ilse de eerste helft geblesseerd afhaakte,
ondergetekende ook geblesserd uitviel door een smerige overtreding wist Excelsior van geen stoppen, mede
doordat hier niet tot nauwelijks voor werd gefloten. Kim werd nog vol in het gezicht gemept evenals Kees en
ja ook onze vedette Dennis had er mee te maken.
Hierdoor raakten we even van slag waardoor Excelsior terug kon komen tot 10-9. Gelukkig toonden wij onze
krachten nog eenmaal en liepen daardoor weer uit naar een 14-11 overwinning.
Kevin, Twan, Marco, Anna en Lotte bedankt voor het reserve zitten en meespelen/invallen. Beste ouders,
aanhang, familie, vrienden en fans, bedankt voor jullie support tegen Albatros en ook zeker tegen Excelsior.
Wij van VALTO 3 hopen jullie alle weer te mogen zien tegen DES in de Hoornbloem. Dit belooft opnieuw een
spannende wedstrijd te worden. Iets waar wij patent op hebben.
Deze wedstrijd zal om 20.30 aanstaande zaterdag in de Hoornbloem plaatsvinden!
Tot dan!
Met vriendelijke groeten, Michiel

Fortis B1 - VALTO B1
Zaterdag stond voor VALTO B1 de derde verre uitwedstrijd van het seizoen op het programma. Weer
anderhalf uur in de auto, en uiteindelijk kwamen we ruim op tijd in Oost-Souburg bij Fortis. Goede speech
van Arnold, die gelukkig Rob en Petra wilde vervangen die helaas afwezig waren, vanwege hun eigen
wedstrijd. In die eigen wedstrijd was genoeg te beleven, maar dat leest u in het VALTO 1 stukje. Dan nu de
wedstrijd. We begonnen in de aanval met Rick, Michael, Esmee en Daphne. Dit vak had erg veel moeite om
de rebound te winnen en de aanvallen waren hierdoor vaak kort. Omdat de weinige kansen ook niet benut
werden stond het 5 minuten voor rust nog steeds 0-0, mede door het goede verdedigingsvak met Ruben,
Simon, Vera en Femke. Toch viel uiteindelijk de 1-0, het blijft natuurlijk niet eeuwig dicht te houden. Toen viel
wel snel het doelpunt voor VALTO, een goede stip van Rick en zo was het meteen weer 1-1. Hopen dat het
aanvallen nu beter ging, na de wissel bij 1-1. Dit was wel zo, maar de 2-1 en 3-1 voor Fortis vielen zo snel
dat er te weinig tijd voor de aanval was om het te proberen. Ook de 4-1 viel nog voor rust. Al met al een
eerste helft om niet echt trots op te zijn, waarin we (moet gezegd) ook zeer goed verdedigd werden door
Fortis. Lisanne verving Vera, die licht geblesseerd was. De tweede helft begon meteen beter. Iets meer
kansen, langere aanvallen en er hing een comeback in de lucht. Thijs verving toen Rick, die erg goed
verdedigd werd. Snel maakte hij 4-2 en we voelden dat het nog kon, met nog 10 minuten te gaan. Lisanne
scoorde ook een mooi afstandsschot, en dus 4-3 met nog 6 minuten. Alles op alles om hier nog punten te
pakken. Helaas lukte dit niet, het werd uiteindelijk nog 5-3. Die 5 tegendoelpunten zijn het probleem niet
geweest in deze wedstrijd. We hebben er zelf gewoon te weinig gescoord, 3 is echt niet goed genoeg. Waar
we vorige weken 10, 12 en 20 haalden, lukte het dit keer niet. Genoeg verbeterpunten gezien, maar daar
kunnen we van leren en worden we alleen maar beter van. Nummer 1 TOP (A) B1 won wel, 11-12 van Ondo
(G). Hierdoor hebben zij nog steeds alles gewonnen en zijn ze nu kampioen met nog 3 wedstrijden te gaan.
Gefeliciteerd! Zelf moeten we volgende week ook tegen Ondo (G), een leuke derby met nummer 2 VALTO
en nummer 3 Ondo. Daarbij hebben we ook nog de presentatie van onze nieuwe sponsorkleding, dus het
zou leuk zijn als jullie allemaal komen kijken! We spelen om 12:30, in hal 1. Mooi affiche! Tot dan, groetjes
de B1.
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DES B2- VALTO B2
Zaterdag stond DES B2 op het progamma. Luuk en Sharon konden niet omdat ze zelf moesten spelen dus
Leontine coachte ons (bedankt daarvoor!). We begonnen geconcentreerd met warm lopen en inschieten. De
wedstrijd begon iets minder goed en kwamen op 1-0 achterstand, maar gelukkig was Lisa daar met een
korte kans 1-1. We gingen de rust in met 2-2 gelijk door Manon met een schot. Na een pep praatje dat we
makkelijk konden winnen gingen we weer fris de wedstrijd in. We gingen al goed van start en kwamen op
een 2-4 door 2 doorlopen van Joyce. DES probeerde nog terug te komen door de 3-4 te maken. Maar al
gauw werd het 3-5 door een schot van Julia en 3-6 door een schot van Joyce. Des scoorde 4-6. Manon
scoorde met een schot de 4-7 en Angelique de 4-8. DES scoorde er nog 1, de 5-8. En als laats werd er nog
een schot gescoord door Romy B, 5-9. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, hopelijk kunnen we dit
doorzetten!
Groetjes de B2

VALTO C1 – Fortuna C1
Afgelopen zaterdag gingen we naar Delft. We kwamen al snel 3-0 achter te staan. Michiel scoorde de 3-1
met een afstandsschot. We hadden veel pech want al onze schoten stuiterden de korf uit en alles was net
mis, terwijl Fortuna elke kans raak gooide. Het stond 6-1, daarna kregen we een strafworp voor en Max
gooide hem erin. 6-2. Na een goed praatje van Hans gingen we weer het veld in. In de tweede helft Hadden
we niet gescoord. De eindstand was 9-2. Volgende keer beter !.
Groetjes Michiel

ONDO D4 – VALTO D3
Vandaag was de D3 niet helemaal compleet, een paar zieken (snel weer wat opknappen!!), een paar die hun
carrière gingen bepalen en een middelbare school gingen bezoeken. We hadden 6 spelers van de D3 en 4
invallers en konden vertrekken naar ONDO.
Bij het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat er kansen zijn om te winnen tegen de nummer 2 van de
poule. Kansen komen over en weer, het is ONDO die het eerst weet te scoren. Emma maakte de mooie
gelijkmaker. De ruststand was 1 - 1. Na de rust bleef het spannend, tessa scoorde de 1 - 2 en daarna ondo
de 2-2 en 3-2. Gelukkig scoorde Maaike de 3-3 en Marit de 3-4. Wat een mooie overwinning, Jytte deze is
voor jouw. Kim, Tessa, Niels en Sanne bedankt voor het invallen.
Groetjes Daan en Joke

Fortuna E1 – VALTO E1
Vandaag mochten we een wedstrijd spelen tegen Fortuna in Delft. Pieter en Twan konden niet mee want die
moesten zelf korfballen. Het zou een moeilijke wedstrijd worden want Fortuna stond 3e.
Na een goede warming-up begon de wedstrijd. De eerste aanval liep goed en Annelie scoorde al snel de 01. Er werd goed rondgespeeld en goed naar elkaar gekeken. Helaas scoorde Fortuna de 1-1. Er werd
gewisseld van vak en deze aanval ging ook prima. Kim scoorde de 1-2. Fortuna kreeg een strafworp maar
die miste ze. Daarna kregen ze weer een kans en scoorde ze de 2-2. Dit was de ruststand. Na goede
instructies van Michiel begonnen we aan de 2e helft. Koert scoorde 2-3. Het ging gelijk op en het was super
spannend. Fortuna kreeg nog 2 strafworpen die ze gelukkig mis gooiden. Helaas kreeg Jolijn nog een bal
op haar vingers en werd nog even gewisseld voor Romy. We bleven kansen zoeken en Kim scoorde in de
laatste seconden de 2-4. Jullie hebben super goed gespeeld en verdiend gewonnen.
Groetjes Annelie en Martin
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KAMPIOENSWEDSTRIJD VALTO F1
De F1 is nog altijd ongeslagen, en a.s. zaterdag kan het kampioenschap worden binnengehaald. Nu hebben
deze vijf supertalentjes natuurlijk wel wat steun nodig! Dus VALTO'ers, ouders, opa's, oma's, neven, nichten,
vriendjes en vriendinnetjes... We spelen om 11:30 in Vreeloohal 2 en hopen jullie daar allemaal te zien!

Die Haghe F3 – VALTO F3
Het is zaterdag 01 februari de klok slaat 11 uur. Coach Johan is zich mentaal aan het voorbereiden op de
belangrijke wedstrijd. Heeft hij overal aan gedacht ? Is alles duidelijk voor zijn team? Hebben ze de aanvalsen verdedigingstechnieken onder de knie ? Weten alle spelers hun positie en rol in het spel ? Na een lichte
paniekaanval kalmeert Johan, hij weet het zeker, het moet duidelijk zijn voor iedereen. Ze gaan op naar een
zekere overwinning. Om 12 uur staan alle teamleden klaar voor vertrek bij de thuisbasis, alles loopt
gesmeerd. We gaan overweg naar sporthal Gaslaan Den Haag het thuishonk van Die Haghe. Op de
rotonde van woudseweg maakt coach Johan plotseling een bocht naar rechts. Dit is toch niet de goede weg
richting Den Haag? Wat is hier aan de hand? Coach Johan verklaart zich nader, de VALTO T-shirts zijn weg
!! Hoe heeft dit kunnen gebeuren hij had deze ochtend nog alles doorgelopen. Dit kwam wel uit heel
onverwachte hoek. Wie heeft de T-shirts ? Eerst wordt er gezocht op een adres in de Oostbuurt, de shirts
zijn onvindbaar. Nu wordt er pas echt gasgegeven naar een adres op de Kijckerweg. Zullen ze hier dan
gevonden worden? De dollemansrit door De Lier wordt beloond het raam gaat open en een onherkenbare
vrouw werpt de VALTO-tas naar binnen. We rijden direct door naar Den Haag, de tijd begint te dringen.
Het is al iets over 1 als we het sportcomplex Gaslaan naderen. De spelers hebben zich in de auto al deels
omgekleed en rennen de sporthal binnen. De tegenstanders staan reeds op het veld te wachten. De
scheidsrechter tikt ongeduldig op haar horloge.
De spelers van VALTO F3 nemen hun posities in, ze weten wat ze te doen staat. De wedstrijd is gestart,
direct neemt gaat VALTO in de aanval en Suus opent de score. Het is al 0 – 1. Het team van Coach Johan is
e
goed op elkaar ingespeeld de bal wordt snel en vaardig overgespeeld. Dit wordt al in de 6 minuut beloond
e
door een 2 treffer van Suus! Het is tijd voor een minuutje rust. Suus wordt gewisseld voor Anne zodat Suus
van haar welverdiende rust kan genieten.
de
In de 2 10 minuten begint die Haghe een tegenoffensief. Ze beginnen sterk en houden balbezit. Die Haghe
lijkt de overhand te krijgen echter Anne zorgt er met een strakke doelpoging voor dat dit niet gebeurt, het is
0-3! Die Haghe probeert weer aanval op te bouwen, Mike onderschept de bal en ziet Julia helemaal alleen
bij de paal van de tegenstander staan. Hij gooit de bal zonder twijfel in 1 keer van de eigen helft naar Julia.
De bal vliegt net naast, jammer…. De tegenaanval van Die Haghe is goed er wordt gescoord 1-3. Coach
Johan geeft vanaf de zijlijn nog een paar goede tips aan de VALTO’ers. Het VALTO publiek ziet het team
groeien in de wedstrijd.
Rust : Coach Johan geeft nog wat instructies over het blokkeren van een doorloop en het houden van
balbezit. Het team overlegd daarna nog even over de gewenste eindscore en hoe deze te behalen. Ze zijn
heel gretig het idee over de eindscore varieert tussen 1-10 tot en met een gewaagde 1-1000! Aan ambitie
geen gebrek !
e
De 3 periode begint. Het gaat er direct heftig aan toe. Mike doet een doelpoging en mist op een haar na.
Hierna gaan Suus en Anne helemaal los het is 1-4, 1-5. De spanning is om te snijden. Het VALTO publiek is
door het dolle heen. Die Haghe probeert nog revanche te nemen, dat laat Anne niet gebeuren. Ze speelt
een sluw 1-2tje met Brecht en het is 1-6.
e
De 4 periode, VALTO en die Haghe staan weer tegenover elkaar. Mike, Suus en Anne doen diverse
doelpogingen, net mis ! Die Haghe wordt tot ontsteltenis van hun coach compleet van het veld gespeeld. De
Hagenezen zijn eindelijk gebroken. Het is zo erg dat de coach van Die Haghe naar de scheidrechter stapt
met de vraag om de wedstrijd in te korten. Na wat overleg wordt besloten om de pot direct te staken, VALTO
F3 heeft gewonnen ! Het is een monsterzegen van 1-7 die de boeken ingaat. Mike denkt de laatste treffer
gescoord te hebben maar eigenlijk weet niemand dit helemaal zeker. Het doet er ook niet toe, het VALTO
publiek heeft genoten van een fantastische wedstrijd en de overwinning staat genoteerd. Op naar het zaal
kampioenschap !
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