


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
MAASSLUIS
T. 010-5922411

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.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor
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KEUKENS�•�BADKAMERS
TEGELS� •�SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN� •� LOODGIETER�
ELEKTRICIEN� •� TEGELZETTER� •� STUCADOOR� •� SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
  

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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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

24 februari 2014 41e jaargang nr. 26
Uitslagen 23 februari

Nabeschouwingen wedstrijden
Afgelopen weekend stonden er maar een paar wedstrijden op het programma: er werden 9 wedstrijden
gespeeld. Daarvan werden er 6 gewonnen en 3 verloren. Verder hebben we er weer twee kampioenen bij:
de D1 won haar kampioenswedstrijd en de C3 werd ook (ietwat onverwachts) kampioen, omdat de
concurrent Avanti C6 punten liet liggen! En ook het zevende is na de winst op ODO weer volop in de race
voor het kampioenschap. Aanstaande zaterdag 1 maart staan er veel belangrijke wedstrijden op het
programma en kunnen er weer een paar kampioenen bij komen. Iedereen is van harte welkom om te komen
aanmoedigen, zie elders in de Bijblijver.

Senioren
Alleen VALTO 7 kwam in actie, zij speelde thuis tegen koploper ODO 8. Uit werd er met 12-10 verloren. Voor
ODO was het de laatste zaalwedstrijden zou bij winst niet meer in te halen zijn door VALTO. Als VALTO wist
te winnen, zouden ze op twee punten achterstand komen en met nog een wedstrijd te spelen, zou dat
betekenen dat ze nog op gelijke hoogte konden komen. Dat beloofde een spannende wedstrijd te worden.
Niets was minder waar, want VALTO was duidelijk dit keer de betere ploeg. Al snel werd een comfortabele
voorsprong genomen en die werd niet meer uit handen gegeven. Eindstand 16-10. Nu op 8 maart thuis nog
winnen van Achilles en dan is het kampioenschap een feit!

Jeugdwedstrijden
VALTO A2 speelde een inhaalwedstrijd uit tegen KOAG A2, een van de koplopers. Ook dit keer wilde het
niet lukken bij de A2 en was het verschil te groot. Eindstand 25-11.
VALTO C2 speelde uit tegen TOP C4. Er werd met 7-9 gewonnen. De C2 staat nu op de tweede plek achter
koploper Dubbel Zes. Op 8 maart spelen deze ploegen tegen elkaar, dat kan nog een spannende wedstrijd
worden, maar dan moet Dubbel Zes a.s. zaterdag wel verliezen van ONDO. (VALTO is dan vrij) Als ze
winnen van ONDO zijn ze al kampioen en kan VALTO C2 alleen nog maar tweede worden.
Koploper VALTO C3 speelde thuis tegen KZ Danaïden C3. Uit had de C3 een off-day en werd er verloren
met 2-1. Dit keer liet de C3 zin waarom ze bovenaan staan, want er werd sportieve revanche genomen door
met 14-1 te winnen. Doordat de tweede in de poule (Avanti C6) afgelopen zaterdag verloren heeft, is de C3
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ook kampioen geworden! De laatste wedstrijd is op 8 maart, uit tegen Avanti en het zou leuk zijn om die toch
nog even winnend af te sluiten.
VALTO D1 speelde thuis tegen DES D1. Voor DES was het de laatste zaalwedstrijd en voor VALTO de één
na laatste wedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd had DES 1 punt meer, dus degene die won, was
kampioen. VALTO D1 kwam goed uit de startblokken en nam al snel een ruime voorsprong, met rust was het
al 6-2. Er moet gezegd worden dat bij VALTO alles er net in viel en bij DES een aantal ballen er net uit
vielen . In het begin van de tweede helft werden er nog een paar doelpunten gemaakt en was de winst
eigenlijk al binnen. Qua inzet ging het spel toen een beetje achteruit, maar het kon niet meer mis gaan.
Eindstand 10-3 en dus kampioen!
VALTO D2 speelde thuis tegen DES D2. Beide ploegen hadden 9 punten behaald uit 10 wedstrijden, dus dat
moest een spannende strijd worden. Daar was echter niks van terug te zien, want VALTO was de betere
ploeg. Het werd dan ook een ruime overwinning, 11-5.
VALTO E1 speelde thuis tegen één van de koplopers, ONDO E1. Uit werd er met 6-2 verloren, maar de E1
is tijdens de zaalcompetitie enorm gegroeid, dus het zou zeker geen makkie worden voor ONDO. De eerste
helft ging het gelijk op en werden er maar weinig doelpunten gemaakt. Bij rust stond het 2-1 voor VALTO. Na
rust werd het zelfs 3-1 voor VALTO en leek het er op dat er stunt aan zat te komen. Maar dat liet ONDO niet
op zich zitten en ineens stond het 3-6. Gelukkig kon VALTO nog wel wat terug doen en werd het 5-6. Helaas
net niet genoeg voor een gelijkspel, maar het was leuk om te zien hoe VALTO toch weer terug kwam in de
wedstrijd.
VALTO E2 speelde uit tegen KVS E3. Dit werd een makkelijke overwinning, 0-5. Helaas blijft koploper
ONDO ook gewoon winnen en is de achterstand inmiddels niet meer in te halen. Wat rest is een mooie
tweede plek!
VALTO F3 speelde uit tegen Avanti F6. Gezien de stand in de poule stond VALTO er net iets beter voor,
maar helaas lukte het toch niet om te winnen. Het werd 7-2. Zaterdag 8 maart speelt VALTO F3 haar laatste
wedstrijd en dat is dan thuis tegen Avanti en misschien lukt het dan wel om de punten thuis te houden.

Programma  1 maart 2014
Nr. Kl Wedstrijd Tijd Acco Scheids
13346 2F Merwede 1 - Valto 1 16:35 De Stoep Merwede
17871 R2I Merwede 2 - Valto 2 15:15 De Stoep Merwede
15850 R3K Fiks 3 - Valto 4 15:15 Sporthal De Cuyl Veld 1
19533 A1F Die Haghe A1 - Valto A1 16:45 Houtrust Sporthal veld 1
18871 A2K IJsselvogels A2 - Valto A2 17:30 Zuidplas IJsselv
7107 A4C ONDO (G) A3 - Valto A3 12:50 De Hoekstee Veld 1
20799 B1G TOP (A) B1 - Valto B1 11:10 De Blikken TOP (A)
5937 B5D Fortuna/MHIR B3 - Valto B3 14:00 Fortuna-hal Veld 1
21307 C1F Excelsior (D) C1 - Valto C1 12:00 De Buitenhof Delft Veld 1
9122 D3G Avanti (P) D4 - Valto D3 13:45 De Viergang, Pijnacker Veld 1
10463 F2F DES (D) F1 - Valto F1 12:00 De Hoornbloem Viertalveld
10697 F3F LYNX F2 - Valto F2 11:00 Leidschenveen veld 1

Programma  8 maart 2014
Nr. Kl Wedstrijd Tijd Acco Scheids
12370 2F Valto 1 - Korbatjo 1 17:15 Vreeloo-hal Hal 1
15953 R2I Valto 2 - Korbatjo 2 16:00 Vreeloo-hal Hal 1
18153 R3N Nieuwerkerk 4 - Valto 3 17:15 De Kleine Vink Hal Veld 1
18102 R3K Valto 4 - ZKV (Za) 4 12:15 Vreeloo-hal Hal 1
4290 R5F Avanti (P) 9 - Valto 5 18:40 De Viergang, Pijnacker Veld 1
4438 R6E Weidevogels 3 - Valto 6 18:45 Rijneveen Bleiswijk Veld 1
5168 R7F Valto 7 - Achilles (Hg) 5 15:35 Vreeloo-hal Hal 2 Marco B
18925 A1F Valto A1 - Weidevogels A1 14:45 Vreeloo-hal Hal 1
19586 A2K Valto A2 - Maassluis A1 13:30 Vreeloo-hal Hal 1
7255 A4C ALO A2 - Valto A3 16:15 HKV/Ons Eibernesthal Veld 1
20259 B1G Valto B1 - Tilburg B2 14:30 Vreeloo-hal Hal 2
5419 B3B Valto B2 - Avanti (P) B3 13:25 Vreeloo-hal Hal 2 Dennis
21808 C1F Valto C1 - ONDO (G) C1 12:20 Vreeloo-hal Hal 2
5973 B5D ONDO (G) B4 - Valto B3 16:30 Westlandhal Veld 1
6727 C4G Dubbel Zes C1 - Valto C2 14:45 Gaslaan Veld 1
7735 C5F Avanti (P) C6 - Valto C3 11:45 De Viergang, Pijnacker Veld 2
7935 D1C Fortuna/MHIR D2 - Valto D1 15:00 Fortuna-hal Veld 1
8713 D2G VEO D2 - Valto D2 12:00 Essesteyn Voorburg Veld 1
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9363 D3G Valto D3 - De Meervogels D5 11:15 Vreeloo-hal Hal 2 Thijs
10041 E8-3F ODO E2 - Valto E3 11:00 De Hofstede Maasland Veld 1
10029 E8-3G Fortuna/MHIR E4 - Valto E2 13:00 Fortuna-hal Veld 1
9850 E8-3H VEO E3 - Valto E4 09:00 Essesteyn Voorburg Veld 1
10592 F2F Valto F1 - Dijkvogels F1 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Steven
11001 F3F Valto F2 - Fortuna/MHIR F5 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Leonie
11663 F3G Valto F3 - Avanti (P) F6 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Thomas

Zaalwacht

Tijd Hal 1 Tijd Hal 2
11:05-13:30 Leonie Staats 11.05-13.30 Rico Maartense
13:30-16:00 Laurens van Eijk 13:30-15:30 Kim vd Berg
16:00-18:30 Laurens Verbaan 15:30-16:45 Resere V7

Opstellingen zaterdag 1 maart

Selectie vertrek : 13.30h
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Mirjam, Daniëla, Antoinette, Manon
Reserve dames : Nia, Leonie

Heren : Niels K, Thom, Rob, Ron, Niels L, Luuk, Pieter, Kevin
Reserve heren : Kees, Bart Jan

Valto 4 vertrek : 13.45h
Dames : Esther, Anna, Mariska van G, ??? Res : ???
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Marco, Mark

Nieuws van het bestuur

Met de bus mee?
Wil jij mee als supporter naar deze wedstrijden? Geef je dan op bij Mariëlle Ridder van
de supportersvereniging via jbridder@caiw.nl. Onze Otlav supporters vereniging
regelt een bus (bij voldoende gegadigden). Een kleine eigen bijdrage van 5 euro
(senioren/volwassenen) of 2,50 euro (voor jeugd t/m A).
Doe mee en steun ons cluppie. In het oranje natuurlijk !
Mochten we een kampioen in ons midden hebben, doen we ‘s-avonds een feestje in de Villa!

Fit & Fun
Hallo sportievelingen,

Komende week is het in De Lier en omstreken voorjaarsvakantie. Maar Fit
en Fun gaat wel gewoon door. Hopelijk staat niet iedereen op de lange
latten en hebben we morgen weer een leuke groep om gezellig mee te
sporten.

Tot morgen,
Marleen (dit keer zonder Bart, want die is wel aan het skiën)

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

Datum Tijd Wat Plaats
7 maart Bowlen
14, 15 en 16 maart Trainingsweekend Emst
25 april 2014 Giga Kangoeroedag De Lier
Donderdag 29 mei VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg
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20, 21 en 22 juni Jeugdweekend
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG
13 juli We love korfbal

GigaKangoeroedag – 25 April 2014
CKV Valto gaat tijdens de koningsspelen op 25 april 2014 de kleuters uit De Lier
spelenderwijs kennis laten maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers gaan op deze
ochtend 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 groepje kleuters begeleiden,- 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
Marja de Jong
06-28680218

Kampioenengalerij
De eerste kampioen van het zaalseizoen is toegevoegd aan de kampioenengalerij op de website! Bekijk snel
de kampioensfoto van Valto D1 op http://www.ckv-valto.nl/kampioenengalerij .
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Tussenstand sponsorkliks
Valto doet inmiddels een kleine twee maanden mee aan het sponsorkliks programma. Op de afbeelding
hieronder kunnen jullie een overzicht zien van de transacties die er hebben plaatsgevonden. Inmiddels is er
€ 24,71 aan commissies goedgekeurd en staat er nog € 50,71 in behandeling.
Zo telt het lekker aan! Iedereen die via de banner op de website iets gekocht heeft, bedankt!! En voor
iedereen die dit nog niet heeft gedaan: maak er gebruik van! Het kost je niets en levert de vereniging geld
op. De sponsorkliks banner vind je op de homepage van de Valto website. Via de banner kun je doorklikken
naar talloze webshops waaronder Zalando, Wehkamp en bol.com.
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Nieuwe jassen voor de begeleiders van de selectie
Nadat de gehele selectie van Valto door sponsor Martin Stolze BV in het nieuw gestoken is, waren nu ook
de begeleiders aan de beurt. Ze hebben een heerlijk warme winterjas in de clubkleuren en met het logo van
Martin Stolze gehad. Bedankt!

Nieuws van de AC

________________ Einde AC nieuws ____________________
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Nieuws van de Technische Commissie
Een beperkt programma waarin Valto 7 kampioen ODO versloeg en
nog in de race is om langszij te komen. En natuurlijk Valto D1 die er
geen onduidelijkheid over liet bestaan wie de kampioen is door
overtuigend van DES D1 te winnen.

Kampioenschapskansen wedstrijdsport
Toch maar even de standen erbij met nog 2 wedstrijden te spelen:

Bezoeken wedstrijden VALTO 1, 2 en A1 op 1 maart
Op 1 maart zijn dus de belangrijke wedstrijden. Even langslopend:

• VALTO 1 speelt tegen concurrent Merwede. De winnaar maakt de grootste kans op het
kampioenschap de week erna.

• VALTO 2 speelt tegen Merwede 2. Bij winst of gelijk spel behaalt VALTO 2 het kampioenschap en
de promotie naar de 1e klasse.

• VALTO A1 speelt tegen Die Haghe. Bij winst of gelijk spel behaalt VALTO A1 het kampioenschap en
promotie naar de overgangsklasse.

De wedstrijden worden op de volgende tijden gespeeld:
15:15 uur Merwede 2 - VALTO 2
16:35 uur Merwede 1 – VALTO 1
Supporters verzamelen om 14:15 uur bij parkeerplaats achtsprong.

16:45 uur Die Haghe A1 – VALTO A1
Supporters verzamelen om 16:00 uur bij parkeerplaats achtsprong.

Met de bus mee?
Wil jij mee als supporter naar deze wedstrijden? Geef je dan op bij
Mariëlle Ridder van de supportersvereniging via jbridder@caiw.nl.
Onze Otlav supporters vereniging regelt een bus (bij voldoende
gegadigden). Een kleine eigen bijdrage van 5 euro
(senioren/volwassenen) of 2,50 euro (voor jeugd t/m A).
Doe mee en steun ons cluppie. In het oranje natuurlijk !
Mochten we een kampioen in ons midden hebben, doen we ‘s-avonds een feestje in de Villa!

HERHALING: Hugo van der Berg volgend jaar trainer/coaches bij VALTO junioren
Ik ben erg blij om te melden dat VALTO overeenstemming heeft bereikt met Hugo van den Berg om het
komend jaar bij VALTO aan de slag te gaan als trainer/coach van onze A-junioren. Hugo kennen wij
natuurlijk nog als succesvolle speler bij Dijkvogels en Die Haghe en heeft enkele jaren geleden al
geassisteerd toen Peter van Duijn coach was bij VALTO A. Hugo  geweldig en veel succes bij VALTO!

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).
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Schorsing Frank de Rijcke
Inmiddels is helder dat Frank 4 wedstrijden schorsing heeft. Daarvan is de eerste wedstrijd al geweest.

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

Toptrainers VALTO 3 en 4
Datum Dag Tijd Toptrainer

1e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Marco Swikker
2e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Mark van Geest
3e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Johan van der Meer
4e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Rob van der Stelt
5e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Bart van Muyen

Toptrainers VALTO 5, 6 en 7 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!)
Datum Dag Tijd Toptrainer

25 februari Dinsdag 20:00 Arnold Kok
4 maart Dinsdag 22:00? Martin van der Wel

11 maart Dinsdag 22:00? Voskamp&Voskamp
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Vooruitblik zomerperiode
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.

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 ____________________

Wedstrijdverslagen

Valto C3 – KZ Danaiden C3
We begonnen goed, Vera scoorde al vrij snel. Daarna scoren binnen
5 minuten Joost met een penalty, Inge, Thijs, Vera en Luuk . Maar
toen scoorden de tegenstanders er een het stond 6-1. Wat gebeurde
er al veel in die eerste 5 minuten!  Maar toen kregen de
tegenstanders een strafworp, maar die ging er gelukkig niet in.
Jimmy scoorde 7-1.  Wat speelden we goed, en toen kwam de 2de
helft. En de 2de helft ging weer heel goed, Luuk had wel 3 keer
gescoord en Inge, Rolf, Vera, Richelle hadden een keer gescoord.
Het was een super leuke wedstrijd. De eindstand werd 15-1. Inge,
Rolf, Thijs bedankt dat jullie kwamen invallen.
Groetjes Vera

Valto D1- DES D1
Zaterdag stond de kampioenswedstrijd op het spel. We waren klaar
voor de wedstrijd, en gingen beginnen.
Ik weet niet precies hoe het is verlopen maar in de rust stond het 6-2. in de tweede helft ging het wat minder
maar nog wel goed.
Uiteindelijk werd het 10-3 dus waren we kampioen!!! Gescoord hebben: 4x JP Bas 2x Liz 2x Wouter 1x
Tessa 1x.
We hebben ook nog taart gegeten. A.s. zaterdag zijn we vrij en die week daarna uit tegen Fortuna.

Gr.
Wouter
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Valto D2 – DES D2
Afgelopen zaterdag moesten wij spelen tegen DES, Lorenzo opende de score, toen DES. Dat vonden wij
niet leuk dus scoorde Iris en Rosanne twee, ik kon er ook eentje ingooien voordat DES er 5-2 van maakte.
Toen kwam de Floris en Iris show. Eerst Floris twee, toen Iris twee, DES twee keer. En als toefje Floris nog
een keer! Einduitslag: 11-5 het was een leuke wedstrijd.

Groetjes, Máté

Valto E1 – ONDO E1
Afgelopen zaterdag was het al weer de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie voor Valto E1. Valto E1 was
op het veld meer dan gemakkelijk kampioen geworden in de tweede klasse en heeft het in de zaal een
niveautje hoger geprobeerd. In de E8-1B klasse hebben we de volgende teams ontmoet: Achilles E1; De
Meervogels E1; Die Haghe E1; Fortuna E1; ONDO E1 Tot Ons Plezier TOP E1. In deze poule waren een
aantal teams die net een maatje te groot voor ons waren en een aantal waar we ons beter aan konden
meten. Daarmee zijn we op 5de positie (van de 7) geëindigd in deze poule. Een top prestatie voor deze
talenten van Valto E1.

De laatste wedstrijd speelde we tegen ONDO E1. ONDO E1 is nog in de running met TOP E1 om kampioen
te worden en kan dat 8 maart in een onderling duel gaan uitmaken. Dan moest er natuurlijk nog wel
gewonnen worden van Valto E1. Omdat Valto E1 ook onlangs gewonnen had van een andere sterke speler
binnen de poule (Fortuna E1) was dat nog zomaar gezegd dat ONDO met de punten er vandoor zou gaan.
Valto E1 is erg gegroeid gedurende het zaalseizoen en speelde haar eerste wedstrijd en nu de laatste
wedstrijd tegen ONDO E1 en kan daarom voor een verrassing zorgen. Een verrassing zonder Twan en
Pieter, want die waren jammer genoeg niet aanwezig, maar gelukkig voor hen lekker aan het wintersporten.

De wedstrijd begon goed. Al in de eerste minuten kwamen we 1 – 0 voor door een treffer van Koert. Ondo
reageerde met een gelijkmaker. Na de vakwissel scoorde David de 2 -1. Met deze stand gingen we de rust
in. In de eerste helft hebben we goed gespeeld door het goed overspelen en snelheid in het spel. Iets dat we
de tweede helft zeker moesten volhouden. Al snel in de tweede helft kwam de gelijkmaker. Gelukkig scoorde
hierna Koert weer en stond het 3 - 2. Hierna verloren we even onze scherpte en lieten we ons vaak voorbij
lopen. Hierdoor stonden we na een tijdje 3 – 6 achter. Menigeen zou zich met nog maar een paar minuten
tijd ontmoedigd voelen om door te gaan voor de winst, maar Valto E1 niet! ‘Volhardend Aanvallen Leidt Tot
Overwinning’ moeten de talentjes gedacht hebben. Met prachtige scores van Romeo en Kim kwamen we
nog op 5 – 6. Toen klonk het eind signaal; jammer! We hadden de wedstrijd verloren, maar het ONDO wel
moeilijk gemaakt. Nu maar hopen dat het kampioenschap in het Westland blijft �.

Terugkijkend was het een leerzame zaalcompetitie! Op het veld gaan we door in de eerste klasse. In een
kleine competitie met daarin: De Meervogels E1; Refleks E1; Valto E1; VEO E1. Een poule waar we zeker in
staat zijn om onze kansen te pakken en te laten zien wat we allemaal afgelopen winter geleerd hebben!

Groetjes Emma en Michiel

PS: wil je een stukje zien van de wedstrijd tegen Fortuna E1, kijk dan op http://youtu.be/XAItKst-RLg

KVS E3 – Valto E2
Deze zaterdag mochten de jongens en meiden van de E2 een wedstrijd spelen tegen KVS E3. Elise was op
vakantie en Marit ging mee als reserve. Een paar meiden waren de vrijdagavond naar de tienercarnaval
geweest en zaten nog met kleine oogjes in de auto onderweg naar Scheveningen. KVS had ook hulp
ingeroepen uit andere E teams, want vorige keer wonnen wij met 8 - 0, maar daar waren we op voorbereid.
Nadat KVS zijn vakken had ingedeeld wisten wij ook waar Freek zijn vak ging spelen. Hij moest namelijk dat
jongentje uit de E1 proberen uit te schakelen. Nou Freek, dat heb je super gedaan, hij kwam door jou goede
spel niet tot scoren! Niet alleen Freek speelde een goede wedstrijd, iedereen was lekker fel vanaf de eerste
minuut en van de kleine oogjes van de dames was niets meer te merken. Er werden veel trucjes gedaan,
onderhandse en soms ook bovenhandse doorlopen. Met de rust was het al 0-3. In de tweede helft werd er
nog 2x gescoord.
Het was gewoon een goede wedstrijd, voor degene die er niet bij waren: jullie hebben echt iets gemist. Er is
nog een kans om de E2 te zien spelen in de zaal: zaterdag 8 maart om 13.00 uit tegen Fortuna.

Groetjes,
Joke en Sanne
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Avanti F6 – Valto F3
Afgelopen zaterdag 22 februari speelde Valto F3 in Pijnacker tegen Avanti F6.
Milan viel deze keer in omdat Mike en Brecht op vakantie waren.
Ook de coach Johan was op vakantie. Chantal, de moeder van Renske wilde deze taak overnemen.
Dat ging haar heel goed af! Met haar positieve invloed speelde het hele team super!
Beide ploegen waren super fanatiek en er werd goed overgespeeld en verdedigd.
Julia, Renske, Anne, Suzanne zijn al heel goed op elkaar ingespeeld. Milan die sloot zich goed aan en er
ontstond een goed team.
De eerste 3 doelpunten waren voor Avanti, maar toen was Valto aan zet.
Suzanne scoorde 2 keer!
Toen werd het natuurlijk wel weer spannend. Met een goede verdediging konden we heel wat doelpunten
voorkomen.
Helaas kon Avanti hierna toch nog 4x scoren, waardoor deze wedstrijd werd verloren met 7 – 2.
Het was leuk om jullie weer te zien spelen!
Groeten Anne en Margrietha van Geest.

Met de bus mee?
Wil jij mee als supporter naar deze wedstrijden? Geef je dan op bij Mariëlle Ridder van de
supportersvereniging via jbridder@caiw.nl. Onze Otlav supporters vereniging regelt een bus (bij voldoende
gegadigden). Een kleine eigen bijdrage van 5 euro (senioren/volwassenen) of 2,50 euro (voor jeugd t/m A).
Doe mee en steun ons cluppie. In het oranje natuurlijk !
Mochten we een kampioen in ons midden hebben, doen we ‘s-avonds een feestje in de Villa!
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