


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

0RQWDJH
�YDQ�

$�=�LQ�H
LJHQ�

EHKHHU�

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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Uitslagen 1 maart 
Merwede 1 - VALTO 1 14 - 15 

Merwede 2 - VALTO 2 13 - 12 

Fiks 3 - VALTO 4 15 -   8 

Die Haghe A1 - VALTO A1 11 - 13 

IJsselvogels A2 - VALTO A2 17 -   9 

ONDO A3 - VALTO A3 13 -   6 

TOP B1 - VALTO B1 7 -   8 

Fortuna / MHIR B3 - VALTO B3 4 -   9 

Excelsior C1 - VALTO C1 5 -   6 

Avanti D4 - VALTO D3 9 -   2 

DES F1 - VALTO F1 1 -   3 

Lynx F2 - VALTO F2 0 -   6 

 
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen 
Afgelopen zaterdag weer een klein programma, maar wel een heleboel belangrijke wedstrijden!! VALTO 2 en 
de A1 konden kampioen worden en voor VALTO 1 was winst noodzakelijk om dan vervolgens op 8 maart 
kampioen te kunnen worden. Helaas speelden de teams tegelijk, dus er moest gekozen worden waar er 
aangemoedigd ging worden en dat was natuurlijk jammer!!  
Totaal werden er 12 wedstrijden gespeeld, waarvan er vijf verloren werden, waaronder de 
kampioenswedstrijd van VALTO 2. Gelukkig krijgen zij aanstaande zaterdag nog een kans. VALTO 1 
haalden wel de o zo belangrijke punten binnen en deed dat met een bizar slotoffensief en ook de A1 wist te 
winnen en dus werden zij wel kampioen.  
Aanstaande zaterdag een druk thuisprogramma, met daarin dus de kampioenswedstrijden van de selectie 
en dit keer kan (bijna) iedereen komen kijken, dus we verwachten een stampvolle oranje sporthal! 
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Senioren 
VALTO 1 speelde uit tegen medekoploper Merwede. De winnaar zou een voorsprong nemen van twee punten en, met 
nog één wedstrijd te spelen, een goede gooi naar het kampioenschap doen. In een goedgevulde sporthal (waarbij de 
supporters van Merwede wel in de meerderheid waren….) zat de sfeer er vanaf het begin goed in. Het meegereisde 
VALTO-publiek deed haar best om zich zo goed mogelijk te laten horen. Het duurde eigenlijk te lang voordat het 
vlaggenschip een beetje in haar spel kwam, waardoor ze de hele wedstrijd achter de feiten aanliepen. Het spel was niet 
eens zoveel minder, maar de afronding liet te wensen over. Met rust stond er een 10-6 achterstand op het scorebord. In 
de tweede helft ging het lang gelijk op, waardoor de achterstand met nog vijf minuten op de klok nog altijd vier 
doelpunten waren, 14-10. In de laatste minuten van de wedstrijd knokte VALTO voor wat het waard was en zo werd op 
karakter de stand gelijk getrokken, 14-14. Een stand waar we gezien het wedstrijdbeeld al heel tevreden mee mochten 
zijn. Maar Niels Koole vond het nog niet genoeg en wist vanuit een onmogelijke positie de 14-15 te maken. Er volgde 
nog een benarde laatste halve minuut, maar de winst werd niet meer uit handen gegeven. Aanstaande zaterdag speelt 
VALTO 1 thuis tegen Korbatjo 1 en heeft het aan één punt genoeg om kampioen te worden!! 
VALTO 2 speelde uit tegen de nummer twee uit de poule: Merwede 2. Gelijkspel of winst was voldoende om kampioen 
te worden. Ook in deze wedstrijd was Merwede de bovenliggende partij en stond de gehele wedstrijd aan de goede kant 
van de score. VALTO 2 kwam in de slotfase nog aardig terug, maar kon niet voorkomen dat Merwede 2 er met de 
punten vandoor ging. Uiteindelijk werd het 13-12. Aanstaande zaterdag moet er gewonnen worden tegen Korbatjo 2, wat 
zelf ook nog niet helemaal uitgeschakeld is voor het kampioenschap, om kampioen te worden.  
VALTO 4 speelde uit tegen Fiks 3. Gezien het gehele zaalseizoen van het vierde werden hier geen punten verwacht, 
maar het zou toch mooi zijn om van die hatelijke nul af te komen. Maar nee, hoor, ook dit keer weer verlies, 15-8. 
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Die Haghe A1 en kon bij gelijkspel of winst kampioen worden. Een wedstrijd met de nodige 
spanning en dat zorgde ervoor dat de A1 maar niet echt los wist te komen van de tegenstander. Toch hebben ze de hele 
wedstrijd voor gestaan en kwam de overwinning nooit echt in gevaar. Uiteindelijk werd er met 11-13 gewonnen en was 
het kampioenschap een feit en ook de promotie naar de overgangsklasse! Super gedaan! 
VALTO A2 speelde uit tegen IJsselvogels A2. Ondanks de volledige inzet van de spelers wil het maar niet lukken in 
deze zaalcompetitie. Ook zaterdag werd er weer kansloos verloren, 17-9 en zo staat de A2 nog altijd laatste met nul 
punten . Aanstaande zaterdag zal daar waarschijnlijk geen verandering in komen, want dan wacht koploper Maassluis 
A1. Maar wie weet….. 
VALTO A3 speelde uit tegen ONDO A3. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 10-9. Dit keer was ONDO een 
stuk sterker en zo werd er met 13-6 verloren. De A3 staat in de middenmoot, maar heeft maar twee punten voorsprong 
op de laatste in de poule. Aanstaande zaterdag staat de laatste wedstrijd op het programma, uit tegen ALO A2. Winst is 
nodig om in de middenmoot te blijven.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 mocht voor de vierde keer dit zaalseizoen een flinke reis maken om een uitwedstrijd te spelen, dit keer in 
Arnemuiden tegen koploper TOP B1. Thuis werd er met 6-9 verloren. Dit keer was VALTO de betere ploeg en een 
halverwege de tweede helft stond er een comfortabele 5-8 voorsprong op het scorebord. Het werd nog onnodig 
spannend, maar gelukkig werd de winst wel binnengehaald, 7-8. Hiermee is de tweede plek veilig gesteld. Een knappe 
prestatie voor een overwegend 1e jaars B1.  
VALTO B3 speelde uit tegen concurrent Fortuna B3. Er moest gewonnen worden om nog kans te maken op het 
kampioenschap. En dat deed de B3 vrij overtuigend, 4-9. Aanstaande zaterdag speelt de B3 uit tegen ONDO B4 en kan 
bij winst gelijk komen met Fortuna en dat betekent in deze klasse: samen kampioen. (NB: de stand op Antilopen klopt 
niet……) 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen de laatste uit de poule: Excelsior C1. Thuis werd er vrij makkelijk gewonnen, 10-5, en ook 
dit keer was de C1 de betere ploeg. Alleen het scoren wilde dit keer niet zo lukken, waardoor het tot het laatst toe 
spannend bleef. Uiteindelijk werd er met 5-6 gewonnen. Aanstaande zaterdag speelt de C1 thuis tegen ONDO C1 en 
winst is eigenlijk wel nodig om niet te degraderen uit de eerste klasse.  
  
D-jeugd 
VALTO D3 speelde uit tegen Avanti D4. Thuis werd er met 7-0 van deze ploeg gewonnen, maar dat was afgelopen 
zaterdag duidelijk een andere zaak! Dit keer werd er met maar liefst 9-2 verloren. Aanstaande zaterdag de laatste 
wedstrijd van het zaalseizoen tegen de onderste uit de poule: Meervogels D5. Dus dan moeten daar nog maar een paar 
punten gepakt worden!! 
  
F-jeugd 
VALTO F1 speelde uit tegen DES F1. Een paar weken geleden werd er thuis nipt van deze ploeg gewonnen, 6-5. Dit 
keer werd er wat minder gescoord, maar het was wel weer VALTO die er met de winst vandoor ging, 1-3. Aanstaande 
zaterdag de laatste wedstrijd, thuis tegen Dijkvogels F1. Bij winst is het ongeslagen kampioenschap een feit!! 
VALTO F2 speelde uit tegen Lynx F2. Na een paar flinke nederlagen was het wel weer eens tijd voor een overwinning 
en aangezien Lynx op de laatste plaats staat, moest dit gaan lukken! Het werd een 0-6 overwinning. Aanstaande 
zaterdag staat de wedstrijd tegen koploper Fortuna F5 op het programma……. 
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Zaterdag 8 maart 2014 
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, Pijnac 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, Pijna Veld 2  
7935 D1C Fortuna/M D2 - VALTO D1 15:00 Fortuna-hal Veld 1  
8713 D2G VEO D2 - VALTO D2 12:00 Essesteyn Voorburg Veld 1  
9363 D3G VALTO D3 -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 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 F5 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Leonie 
11663 F3G VALTO F3 - Avanti (P) F6 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Thomas 
 
Zaalwacht 
Hal 1         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 8 maart 
Selectie aanwezig : 15.00h 
Dames : Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Mirjam?, Daniëla?, Antoinette, Manon 
Reserve Dames : Nia 
Heren : Niels K, Thom, Rob, Ron, Niels L, Luuk, Pieter, Kevin 
Reserve Heren : Kees 
 
VALTO 3  vertrek : 16.00h 
Dames : Leonie, Ilse, Kim, Denise     Res : Mariska 
Heren : Jeroen, Bart Jan, Dennis, Michiel C    Res : ??? 
 
VALTO 4  aanwezig : 11.25h 
Dames : Hellen, Nia, Lieselotte?, ???     Res : Nikki 
Heren : Arnold K, Hans, Arnold P, Marco, Mark   
 
VALTO 5  vertrek : 17.30h 
Dames : Mariska, Ryanne, Mandy, Mandy    Res : ??? 
Heren : Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E 
 
VALTO 6  vertrek : 17.30h 
Dames : Petra de J, Martine, Ria, Nathalie    Res : ??? 
Heren : Frank P, Niels v B, Jelle, Ruud, Rinze 
 
VALTO 7  aanwezig : 14.45h 
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja 
Heren : Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Oh oh oh.. Wat een heftig weekend. VALTO A1 pakte de punten en het 
kampioenschap en dus ook promotie naar de overgangsklasse! 
Gefeliciteerd A1 !. Zaterdag zullen we jullie in eigen hal nog even in het 
zonnetje zetten. 
 
Bij VALTO 2 lukte het niet. Merwede 2 was beter en dat betekende 
verlies met uiteindelijk maar 1 punt verschil. Kampioenschap uitgesteld! 
Maar zaterdag kan en moet het gebeuren. Korbatjo 2 is de tegenstander en de winnaar is kampioen in de reserve 2e 
klasse. Komt dus kijken. 
 
Tenslotte VALTO 1. Een matige pot van ons eerste, maar met een eindspurt die ongekend is. Tot 3:50 minuten voor 
einde wedstrijd stond Merwede maar liefst 4 punten voor. In die laatste minuten scoorde VALTO maar liefst 5 keer en 
pakte de volle winst en dus alle kans op kampioenschap aanstaande zaterdag. 
 
 
Kampioenschapskansen wedstrijdsport 
Toch maar even de standen erbij met alleen nog de laatste competitieronde te gaan: 

      
 
 
Het programma van aanstaande zaterdag 
Komende zaterdag wordt heel bijzonder. Zie het programma elders in deze bijblijver. Toch even eruit gelicht: 
 
Hal 2: 
15:35 VALTO 7 – Achilles 5 (voor kampioenschap in de 7e klasse) 
 
Hal 1: 
15:55: Huldiging kampioenen 
16:00: VALTO 2 – Korbatjo 2 (voor kampioenschap en promotie reserve 1e klasse). 
17:15: VALTO 1 – Korbatjo 1 (voor kampioenschap en promotie naar 1e klasse). 
 
18:30: Indien VALTO 1 of 2 kampioen, dan Villa VALTO open inclusief dagschotel te koop. 
 
 
Felicitaties aan onze geslaagde jeugdwedstrijdleiders 
Toch nog even vanuit deze plek de felicitaties aan de mensen die allemaal hun certificaat behaald hebben en nu 
wedstrijden mogen fluiten. Namens VALTO bedankt! 
 
 
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 wedstrijdformulieren 
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! 
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Oefenwedstrijden veld 
We kijken al weer vooruit naar de periode na de zaal. Houd vast rekening met de volgende 
oefenwedstrijden: 
 
Datum& Dag& Tijd& Thuis& Uit& Lokatie& Scheidsrechter&
13#mrt' donderdag' 19:30' ALO'2' VALTO'2' ALO,'Denk'Haag' ALO'
13#mrt' donderdag' 20:45' ALO'1' VALTO'1' ALO,'Denk'Haag' ALO'

' ' ' ' ' ' '15#mrt' zaterdag' 16:00' Sparta'1' VALTO'1' Nijenhuislaan'2,''' Sparta'
15#mrt' zaterdag' 14:30' Sparta'2' VALTO'2' 8043'WD' Sparta'
15#mrt' zaterdag' 13:00' Sparta'3' VALTO'A1' Zwolle#Stadshagen' Sparta'
15#mrt' zaterdag' 14:30' Sparta'4' VALTO'3/4'

'
Sparta'

' ' ' ' ' ' '15#mrt' zaterdag' 11:00' VALTO'C1' Vriendschr'C1' Bodegraven' Pierre'van'V.'
15#mrt' zaterdag' 9/10:00' Vriendschr'B1' VALTO'B1' Bodegraven' Vriendenschaar'

' ' ' ' ' ' '17#mrt' maandag' 20:30' VALTO'1' ODO'1' De'Zweth/1' Rick'Voskamp'
17#mrt' maandag' 19:00' VALTO'2' ODO'2' De'Zweth/1' Pierre'van'V.'

' ' ' ' ' ' '18#mrt' dinsdag' 20:30' VALTO'A1' ODO'A1' De'Zweth/1' Cock'M.'
18#mrt' dinsdag' 19:00' VALTO'A2' Dijkvogels'A1' De'Zweth/1' Wim'van'Dalen'

' ' ' ' ' ' '20#mrt' donderdag' 19:00' DES'5' VALTO'3' Delft' Des'
 
 
 
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 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 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!): 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

4 maart Dinsdag  22:00? Martin van der Wel 
11 maart Dinsdag 22:00? Voskamp&Voskamp 

 
 
 
Vooruitblik zomerperiode 
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. 
 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema. 
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Tot zaterdag in de zaal! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

___________________ Einde TC nieuws  __________________ 
 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
 
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 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
13 juli  We love korfbal  
 
 
Zaterdag 8 maart is de keuken geopend in de Villa! 
A.s. zaterdag spelen VALTO 1, 2,7 en de B3 hun kampioenswedstrijden. Het 1e speelt als laatste om 17:15 en zal dus 
rond 18:30 klaar zijn. Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit om na de wedstrijd naar de Villa toe te komen. De keuken 
is geopend en het menu van de dag is ‘Sate-schotel’.  
Je kan kiezen: “Sate met patat” € 7,= of “Sate met brood” € 6,=. 
Ter plaatse kan je ook nog andere ‘snacks’ bestellen, dus kom allemaal, dan maken we het extra gezellig! Dus ook 
ouders, opa’s, oma’s, oud-leden, vrienden: iedereen is van harte welkom! 
Wil jij zo’n overheerlijke schotel: geef dat voor donderdagavond 20:00 door op etenindevilla@gmail.com 
 
         Hans Ridder 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO schoon te 
houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de 
ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij verzoeken we om bij verhindering te 
ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van 
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de 
volgende teams ingedeeld.  
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06#03' E1'(deze&keer&op&donderdag&ivm&bowlen&van&vrijdag)'
14#03' E2'
21#03' E3'
28#03' E4'
04#04' C1'
11#04' C2'
18#04'' C3'(goede&vrijdag,&&team&bespreken&wanneer&je&gaat)'
25#04' D1'
02#05' D2''
09#05' D3'

16#05' B1'
23#05' B2'
30#05' B3'
06#06' Geen'schoonmaak'
13#06' F1''
20#06' Geen'schoonmaak'
27#06' Geen'schoonmaak'
04#07' F2'en'F3'
11#07' F4'en'F5'

'
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  __________________ 
 
 
 

Nieuws van de AC  
 
 

Beste ouders en leden, 
Aanstaande vrijdag gaan we weer bowlen. Het 
kan VALTO veel geld besparen wanneer we 
gebruik kunnen maken van voordeelbonnen. 
Deze voordeelbonnen worden momenteel 
gegeven wanneer je voor 25 euro bij Koornneef 
Albert Heijn boodschappen doet. Dus wanneer 
je toch al boodschappen doet bij de AH in 
Naaldwijk of Honselersdijk, zouden we die 
graag willen gebruiken aanstaande vrijdag. 
Kunnen jullie die bonnen meegeven aan de 
kinderen? Kan je het ook vooraf even laten 
weten aan activiteiten@ckv-valto.nl? 
  
Alvast bedankt! 
  
vr gr Michiel van den Bos, AC VALTO 
 

  _______________ Einde AC nieuws  ____________________ 
 

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? 
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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     
                                                                                                            
  
 
 
Giga Kangoeroedag 
Op 25 april organiseert VALTO de Giga Kangoeroedag voor alle kleuters in De Lier. We 
zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die willen helpen om er een onvergetelijk spektakel van 
te maken! Kijk snel op www.gigakangoeroedag.nl wat jij voor ons kunt betekenen!  
 
 
 
 
Kampioenengalerij 
VALTO D1 en VALTO A1 zijn inmiddels vertegenwoordigd in de kampioenengalerij. Is jouw team kampioen geworden in 
de zaal, maar staat er nog geen foto in de kampioenengalerij? Mail dan snel een kampioensfoto naar vzkap@ckv-
valto.nl! De kampioenengalerij vind je op de VALTO website: http://www.ckv-valto.nl/kampioenengalerij/. 
 
 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne: stem op VALTO!! 
Ook dit jaar doet VALTO weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Bij 
deze campagne bepalen de leden van Rabobank Westland welke verenigingen 
een sponsorbedrag krijgen en hoe hoog dat bedrag is. Rabobank Westland stort 
jaarlijks een bedrag in de pot van de Rabobank Clubkas Campagne. Deze pot 
wordt verdeeld onder de deelnemende verenigingen en stichtingen aan de hand 
van een stemming. 
 
Van 3 /m 16 maart 2014 kun je, als je lid bent van Rabobank Westland, op hun 
website je stem uitbrengen op je favoriete vereniging. Je ontvangt vijf stemmen 
en je mag maximaal twee keer op dezelfde vereniging stemmen. Hoe meer 
stemmen VALTO krijgt, hoe hoger het sponsorbedrag wordt dat we van de 
Rabobank ontvangen! Dus stem twee keer op VALTO en roep al je 
familieleden, vrienden en buren op om ook op VALTO te stemmen! En weet je 
wat er zo bijzonder is aan de Rabobank Clubkas Campagne van dit jaar? Onze 
eigen Mellanie Noordam is een van de gezichten van de promotiecampagne! 
 
Het geld dat opgehaald wordt met de Rabobank Clubkas Campagne zal dit jaar 
gebruikt worden om de Giga Kangoeroedag te bekostigen. Een fantastisch 
doel waar we alle inwoners van De Lier e.o. mee hopen te bereiken! 
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Tussenstand sponsorkliks 
VALTO doet inmiddels ruim 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 
€ 35,57 aan commissies goedgekeurd en staat er nog € 44,78 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. 
 
 
 
Wist je dat er special voor de Giga Kangoeroedag een website gemaakt is waar alle informatie op staat? Kijk 
snel op www.gigakangoeroedag.nl! 
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Even voorstellen! Team van de week VALTO .. 
 
Wie spelen er allemaal in dit team?  
Er zitten 8 spelers in het team. Bij de dames zijn het v.l.n.r. Tessa van Dijk, Julia van Geest, Liz van der 
Meer en Laura van der Eijk. Bij de heren zijn het Wouter Dijkstra, Bas Ridder, Luca Hagemans en Jan-Pieter 
Vermeer. 
Wie zijn de trainers/coaches? 
De coaches zijn ook gelijk de trainers van dit team, namelijk Laurens Verbaan en Frank de Rijcke 
Wat kan dit team erg goed? 
Dit team kan erg makkelijk scoren, in de zaal 169 doelpunten in 13 wedstrijden. Daarnaast is het baltempo 
hoog en zijn de kinderen goed ingespeeld op elkaar, de aansluitingen zijn vaak erg goed. 
Wat vindt dit team nog moeilijk? 
Dit team heeft af en toe moeite met tegenstanders die de ballijn verdedigen. In beweging blijven na een 
schot vinden ze nu nog moeilijk, maar daar wordt hard op getraind.  
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Dat is denk ik het kampioenschap van vorige week, waar de directe concurrent met 10-3 naar huis werd 
gestuurd. Daarbij hebben we ook een avondje gezellig gedobbeld, wat erg leuk was. 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
Na een fantastisch einde tegen Merwede 1 heeft VALTO 1 alles in eigen hand. Voor korbatjo gaat het 
nergens meer over, dus hopen we dat het eerste vol er voor gaat. De uitslag? Een goede 18-14 overwinning. 
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen? 
De D1 moet zelf tegen Fortuna D2 spelen. Vorige keer werd hier goed tegen gespeeld en duidelijk van 
gewonnen. Dit gaan wij weer doen en komen terug met twee punten. 
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 ontsnapt in een bizarre slotfase en haalt op onmogelijke 
wijze de punten binnen!!       Sponsor: Martin Stolze bv.  
Afgelopen zaterdag moest het gebeuren: VALTO 1 speelde uit tegen Merwede 1. Voorafgaand aan de wedstrijd hadden 
beide ploegen evenveel punten en bezetten samen de koppositie in de tweede klasse. Winst was dus nodig om nog 
kans te maken op het kampioenschap. Helaas speelde de A1 tegelijkertijd haar kampioenswedstrijd en moest er dus 
gekozen worden waar er aangemoedigd ging worden. Hierdoor was er beduidend minder Liers publiek aanwezig bij de 
wedstrijden van de selectie, maar we waren wel heel blij dat er toch een redelijk aantal Lierenaren gekomen waren! Het 
publiek van Merwede was wel in grote getalen naar de sporthal gekomen, dus de sfeer zat er goed in! 
Merwede kwam het best uit de startblokken en nam al gauw een 3-0 voorsprong. Hierna verzilverde Thom Voskamp een 
strafworp en werd het 3-1. Merwede liep verder uit, 5-1 en wederom was het Thom Voskamp die met een strafworp voor 
de 5-2 zorgde. Hierna was het Laura de Rijcke die met het eerste velddoelpunt de achterstand verkleinde, 5-3. Merwede 
zorgde weer voor de 6-3, waarna Niels Koole met een korte kans de 6-4 maakte. Wederom een strafworp van Thom 
zorgde voor de aansluitende treffer, 6-5. Mogelijkheden volgde voor de gelijkmaker, maar helaas lukte dit niet. Merwede 
vond uiteindelijk wel de korf en vergrootte de voorsprong weer, 7-5. Niels Koole maakte via een korte kans weer de 7-6, 
maar ook dit werd door Merwede weer beantwoord, 8-6. Kansen waren er voor VALTO om weer de aansluiting te 
maken, maar Merwede was efficiënter in de afronding en zorgde voor een 10-6 ruststand.  
Coach Marco Swikker deed in de rust zijn best om de spelers en speelsters van het vlaggenschip weer met voldoende 
geloof en vertrouwen het veld in te sturen.  
Pas na vijf minuten in de tweede helft viel het eerste doelpunt: aanvoerder Rob de Ruiter verzilverde een strafworp en 
zorgde voor de 10-7. Helaas al snel weer gevolgd door een doelpunt van Merwede, 11-7. Hierna volgde een lange 
periode waarin geen van de ploegen tot scoren kwam. Pas halverwege de tweede helft wist Merwede weer te scoren 
vanuit een strafworp, 12-7. Een vrije bal van Thom Voskamp zorgde voor de 12-8 en een omdraaibal van Petra Dijkstra 
zorgde voor de 12-9. Via een doelpunt van Merwede en een strafworp van Thom Voskamp werd het 13-10. Hierna 
volgde weer een lange periode waarin de ploegen niet wisten te scoren. Het gevoel leefde dat de 13-11 in de lucht zat, 
maar ook nu was het weer Merwede die doeltreffend was, 14-10. Met nog vijf minuten op de klok leek de wedstrijd 
gespeeld en duidelijk was ook dat Merwede nog maar met één ding bezig was: de wedstrijd uitspelen en de voorsprong 
behouden. VALTO daarentegen knokte voor wat het waard was en zette alles op alles om op zijn minst nog een 
gelijkspel binnen te halen. Niels Koole maakte via een afstandsschot 14-11, nog vier minuten te spelen. Een strafworp 
van Rob de Ruiter zorgde voor de 14-12, nog drie minuten te spelen. Nog twee minuten en VALTO krijgt een strafworp 
mee, maar Thom Voskamp mist!! In dezelfde aanval maakt Thom Voskamp via een doorloopbal alsnog de 14-13. De 
aanvallen van Merwede lijken ondertussen nergens op en vol spanning raken ze de ene bal na de andere kwijt. Met nog 
één minuut op de klok schiet Thom Voskamp van afstand de gelijkmaker er in, 14-14. Een stand waar VALTO op dat 
moment mee zou kunnen leven. Merwede neemt de bal uit, maar raakt hem al snel weer kwijt. De bal is koud in het 
aanvalsvak van VALTO waarna Niels Koole de bal net voor de middenlijn omhoog gooit. En raak schiet. De ontlading is 
groot, maar Merwede krijgt natuurlijk de bal uit en heeft dus nog een kans op de gelijkmaker. Maar nee, dat geluk (en 
eigenlijk die gerechtigheid….) is ze niet gegund.   
De bal wordt onderschept en daarmee is de wedstrijd gespeeld. VALTO wint met 14-15 en staat nu twee punten voor op 
Merwede! Doelpuntenmakers: Thom Voskamp (7x), Niels Koole (4x), Rob de Ruiter (2x), Laura de Rijcke en Petra 
Dijkstra (1x).  
Aanstaande zaterdag speelt VALTO 1 thuis tegen Korbatjo 1 en heeft aan een gelijkspel genoeg om het kampioenschap 
binnen te halen en daarmee promotie naar de eerste klasse. De wedstrijd begint om 17.15 uur en we verwachten 
iedereen in het oranje om ons aan te moedigen! Dan zorgen wij voor een feestje!! 
  
          Groetjes VALTO 1.  
 
 
 
Merwede 2 – VALTO 2 
Zaterdag 1 Maart. Die datum stond rood omcirkeld in de agenda van alle spelers van VALTO 2. Na een goede wedstrijd 
tegen ONDO 2 stond VALTO 2 met drie punten voorsprong op Merwede 2 bovenaan de ranglijst. Een gelijkspel op 1 
maart in Sliedrecht zou dus voldoende zijn om het kampioenschap binnen te halen. 
De voorbereiding verliep niet ideaal. Bij de laatste training hadden we maar liefst drie uitvallers. Manon (schouder), 
Mirjam (enkel) & Daniëla (knie) moesten de training geblesseerd verlaten. Bij Mirjam & Daniëla was het duidelijk dat ze 
zaterdag niet konden spelen. Manon werd opgelapt en kon dus wel in de basisopstelling starten. 
In allerijl werd besloten dat Lotte & Nia zouden starten en dat Leonie en Denise, net als Bart-Jan en Kees reserve 
zouden zijn. Allen natuurlijk weer hartelijk dank daarvoor!  
Na een prima busrit en relaxte voorbereiding startte de wedstrijd niet goed voor VALTO 2. Het tempo was laag en het 
duurde lang voordat er gescoord werd.  Verdedigend werd er redelijk goed gespeeld maar aanvallend kwamen we 
tekort. Merwede verdedigde ons ook slim en zo had vooral het aanvalsvak van Niels, Ron, Nia & Manon moeite om te 
scoren. De eerste helft was een klassiek gevalletje: ‘achter de feiten aanlopen’. Merwede stond steeds 3 of 4 doelpunten 
voor en als je niet veel scoort is het lastig om in te lopen. Het leek daardoor wel of een bepaalde gelatenheid in het team 
kroop. Duels werden niet altijd 100% ingegaan en het spelletje waarbij we veel moeten bewegen werd ook steeds 
statiger.  
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Na de rust veranderde dat gelukkig wel. Het publiek merkte dat ook en liet wat meer van zich horen. Kees, 
die was ingevallen voor Niels, bracht een hoop beweging wat door de rest van dat vak goed werd opgepakt. 
We zaten allemaal wat lekkerder in de wedstrijd. En langzaam kwamen we steeds iets dichterbij. In de 
slotfase vielen de goals aan beide kanten dan ook sneller achter elkaar. Echt spannend is de wedstrijd 
helaas nooit meer geworden. Dit kwam omdat wij te laat echt met overtuiging gingen korfballen want ik weet 
zeker dat als deze wedstrijd 2 of 3 minuten langer had geduurd dat we hem dan hadden gewonnen maar 
helaas was dat niet zo. 
Pas op het allerlaatste moment kwamen we heel dichtbij (13-12). Maar toen floot de scheidsrechter al af. 
Jammer, vervelend en helaas maar we hebben alles nog steeds in eigen hand. Sterker nog, we staan 
gewoon nog steeds bovenaan! Volgende week spelen we thuis tegen Korbatjo en is het heel simpel: winnen 
= kampioen! Als we dan beginnen met de overtuiging, inzet, geloof en passie van deze tweede helft dan 
moet dat zeker lukken. 
Zaterdag 1 Maart was niet de dag van VALTO 2, gelukkig wel van de A1 en het eerste! 
Zaterdag 8 Maart. We gaan hem weer omcirkelen, niet alleen vanwege VALTO 2, maar ook VALTO 1. Een 
zaalseizoen kan dan op fantastische wijze worden afgesloten. Nog 2x goed trainen, nog 1x volle inzet en 
overtuiging en dan 1x een heel goed feest! 
We hopen u te zien in de Vreeloohal De Lier vanaf 15:50. Tot dan. 
 
 
 
Die haghe A1 - VALTO A1         Sponsor: J.G sproeibedrijf en Hermadix 
1 maart, de dag waarop VALTO A1 haar kampioenschap kon gaan binnenhalen tegen Die Haghe A1. Een 
unieke kans voor VALTO om zich volgend jaar in de overgangsklasse te gaan bewijzen!  
In het begin van het zaalseizoen was ons doel om bij de top 4 te eindigen in onze poule met de gedachte dat 
kampioenschap dus zeker mogelijk was. De start in de zaal ging wat moeizaam maar al gauw vonden we de 
spirit en bracht ons uiteindelijk zover.  
Aan het begin van de wedstrijd was er al lekker veel publiek wat altijd goed voor de sfeer is, maar ook voor 
het aanmoedigen. De wedstrijd begon goed maar het scoren verliep nog wat moeizaam. Toch lukte het ons 
om al gauw de voorsprong te pakken. In de rust was de stand dan ook duidelijk. 4-7 in het voordeel van 
VALTO A1. De tweede helft konden we in het begin nog goed doorzetten, maar Die Haghe kwam goed terug 
tot een stand van 8-10. Het werd nog spannender toen die haghe ook nog de 9-10 maakte. We herpakten 
ons mede door de vele aanmoedigingen en steun van het publiek en wisten uiteindelijk de winst binnen te 
halen met op de scorebord een stand van 11-13. Een dikverdiende overwinning en ook een verdiend 
kampioen. We hebben er het hele seizoen met zijn alle keihard voor gewerkt en elke wedstrijd gevochten 
voor de punten. We mogen dan ook erg trots op onszelf zijn. Na de wedstrijd werden we toegesproken door 
de voorzitter van de Tc met een lekkere taart en champagne! Ook werden we gefeliciteerd door de sponsor 
J.G sproeibedrijf en Hermadix en gaven ze ook nog een presentje. Daarbij willen we als team ook nog even 
benadrukken dat we super blij zijn dat we in deze nieuwe shirtjes en pakken mogen lopen! Hierdoor stralen 
we een echte eenheid uit! Hartstikke bedankt! Als laatste willen we het publiek enorm bedanken voor jullie 
steun en support! Volgende week spelen onze laatste wedstrijd alweer in de zaal en gaan we het 
zaalseizoen mooi afsluiten! U bent van harte welkom! 
 
 
 
TOP – VALTO B1 
Na twee weken vrij te hebben gehad, mochten we zaterdag eindelijk weer een wedstrijd spelen! Met een 
bijna compleet team vertokken we om half 9 naar Zeeland om tegen de koploper ‘Top’ te spelen.  
De wedstrijd begon en er werd al snel een fout gemaakt waardoor Top een strafworp kreeg, 1-0. Gelukkig 
bleven we rustig en maakte Rick door een mooi schot de 1-1. Door een doorloop maakte Top de 2-1. Na 
heel veel schoten en kansen werd de 2-2 door een schot van Vera gemaakt. Het liep gelijk op. Top kwam 
terug met de 3-2 maar door een vrije bal van Thijs werd het toch 3-3. 
En ook Simon scoorde door een mooi schot de 3-4. Door een schot van Top werd de stand 4-4. 
VALTO kreeg de smaak te pakken en door een doorloop van Rick en een schot van Thijs, kwam de stand op 
4-6. Top gaf niet op en maakte de 5-6. Vera werd gewisseld en Daphne kwam erin. Zij scoorde door een 
schot de 5-7. VALTO kreeg een vrije bal mee en Thijs maakte de 5-8. Helaas werd de eindstand 7-8 door 
een schot en een doorloop van Top. Na de nederlaag van de vorige keer hebben we hiermee revanche 
genomen. Jammer genoeg niet voldoende om kampioen te kunnen worden. 
Volgende week spelen we onze laatste binnen wedstrijd tegen Tilburg thuis. 
 
           Groetjes de B1 
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Fortuna B3 - VALTO B3 
Nieuwe maand, nieuwe kansen. Misschien wel de belangrijkste kans van allemaal. Al weken hebben wij het 
erover met de B3, de wedstrijd tegen Fortuna die ons de kans geeft om kampioen te worden. Vandaag was 
het dan zover en moest alle aandacht 100% naar het korfbal. Terwijl ondergetekenden bijkwamen van een 
high tea die de vorige avond in 'T Bukkersgat plaatsvond, was de B3 in hoogste paraatheid om Fortuna is 
een korfbal lesje te gaan geven. En zo geschiedde. Binnen 5 minuten 20 voor en doorzetten. Dat doorzetten 
lukte alleen niet zo waardoor de ruststand 22 bedroeg, maar VALTO had het betere spel, veel en veel beter. 
Halverwege de eerste helft kwam er wel steeds meer VALTO publiek in de zaal, iets wat nog niet merkbaar 
was in ons spel in die helft. Na te horen te hebben gekregen dat alles op alles gezet moest worden om nu 
vooral door te zetten sloeg de B3 toe in de tweede helft. Genadeloos. Fortuna werd gedwongen om fouten te 
blijven maken en de B3 benutte elke kans die aanwezig was om te scoren. Het publiek was absoluut de 9e 
man en hielp ons de B3 op te zwepen, elke aanval werd beloond met een muur van geluid door applaus. 
Uiteindelijk werd het 49 in het voordeel van VALTO, een uitslag die kampioenschapswaardig is, het was ook 
meer dan duidelijk deze 1e van maart dat niet Fortuna maar VALTO bovenaan de ranglijst hoort. Komende 
zaterdag kan de kers op de taart belanden als er met een verschil van 6 doelpunten gewonnen wordt bij 
Ondo om 16:30, dan zal de B3 boven Fortuna eindigen gebaseerd op het doelsaldo. Daarom nog een 
laatste oproep aan alle fans die afgelopen zaterdag aanwezig waren, neem nóg meer mensen mee 
komende zaterdag! Met jullie hulp en een goede training dinsdag kunnen we het kampioenschap veilig 
stellen, hopelijk samen met VALTO 1 & VALTO 2! Tenslotte, Lisa en Julia hartstikke bedankt voor het 
invallen deze wedstrijd, top gespeeld. 
       De twee trotse B3 coaches. 
 
 
 
Top C4 - VALTO C2 (zaterdag 22 februari 2014) 
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen Top C4. In de aanval stonden Kitty, Iris,Fabian en Thijs. 
In de verdediging stonden Inge,Romy,Rolf en Joost. Kitty scoorde met een vrijebal de 0-1 , daarna scoorde 
ze nog een keer dat was een schot 0-2. Toen scoorde Top 2x, dus was het 2-2. Zo gingen we de rust in. 
Luuk kwam erin voor Joost. Kitty scoorde weer een scht dus 2-3. Fabian scoorde de 2-4 met een korte kans. 
Daarna scoorde Top weer 2x, 4-4. Iris de 5de voor VALTO, 4-5 . Fabian met een doorloop scoorde de 4-6. 
Luuk maakte ook met een doorloop de 4-7. Maar daarna scoorde Top weer 2x, dus werd het 6-7. Fabian 
scoorde de 8ste voor VALTO, 6-8. Toen -scoorde Top de laatste voor hun kant. Het stond 7-8. Luuk scoorde 
de laatste van de wedstrijd dus was de eindstand! 
Joost en Luuk bedankt voor het invallen! 
         Groetjes Kitty en Romy. 
 
 
 
DES F1 – VALTO F1 
Zaterdag was er (eindelijk) weer een wedstrijd voor de F1. De afgelopen twee weken waren ze ‘vrij’, maar er 
was een oefenwedstrijd, er werd ingevallen bij andere teams, de trainingen gingen gewoon door en Nouky 
en Sanne waren allebei ook nog lekker gaan skiën. Sanne nog niet terug, maar dat maakte Nouky, Estelle, 
Tim en Milan niet uit, want nu mochten ze allemaal een hele wedstrijd spelen. Twee weken geleden hadden 
we de kampioenswedstrijd gespeeld tegen DES, en werd en op het nippertje met 6-5 gewonnen. Vooral de 
jongetjes van DES waren heel goed, en Milan en Tim waren gewaarschuwd… DES begint met de bal, de 
scheidsrechter fluit, ze gooien twee keer over en opeens staat het jongetje helemaal vrij. Hij schiet, en ja 
hoor, 1-0. Jammer, maar we zijn pas 10 seconde bezig, genoeg tijd om het goed te maken. De bal gaat 
rond, maar het is moeilijk om de kansen te vinden. We schieten, Milan scoort, maar de scheidsrechter fluit 
gemakkelijk voor verdedigd en het doelpunt gaat niet door. Aan de andere kant komt DES met de ene 
aanval naar de andere, maar Tim en Milan werken perfect samen. Als Milan even zijn jongetje kwijt is, neemt 
Tim razendsnel over! Iets waar hard op getraind is de afgelopen weken. We krijgen de verdediging steeds 
beter onder controle, en er komen ook steeds meer goede kansen doordat we beter gaan gooien. Nouky 
krijgt een diepe bal en draait zich om. Tim rent achter zijn bal aan en met een bovenhandse doorloop staan 
we weer 1-1, het is dan meteen rust. In de rust is er maar één tip; doorgaan zoals we nu doen. Samen 
spelen, samen aanvallen en samen verdedigen. Alleen als er als team samengewerkt wordt kan er gescoord 
worden. Meteen beginnen we goed, Tim schiet, iedereen juicht maar de bal draait toch weer uit de korf, 
Nouky vangt af en schiet, maar wordt verdedigd door een jongetje! Helaas wist de scheidsrechter niet dat er 
in de F strafworpen mogen worden gegeven, maar meteen is daar Estelle die met een mooie doorloop 
alsnog de verdiende 1-2 binnen schiet. 
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De F1 ruikt meer doelpunten, en de volgende aanval is het Nouky die met een wegtrekbal de 1-3 op het 
scorebord zet. De meegereisde ouders halen opgelucht adem, dit geeft iets meer zekerheid. De laatste tien 
minuten gaan beginnen, en DES wil nog heel graag winnen. De aanvallen van DES duren lang, maar zijn 
niet erg gevaarlijk. Doorlopen verdedigen is geen probleem, en de jongetjes krijgen geen enkele kans meer 
doordat Tim en Milan als tweetal samen staan te verdedigen. Er werd verdedigd als een team, rondkijken, 
overnemen, voorverdedigen en ballen onderscheppen. Helaas komt het aan onze kant niet meer tot een 
doelpunt, omdat we allemaal zo graag willen dat we elkaar een paar keer omver lopen. Het was een leuke 
pot om te zien, en DES werd verslagen doordat er zo goed werd samengewerkt! Super om te zien dat 
iedereen zo goed meekijkt en dat er als team gespeeld wordt! Volgende week de laatste wedstrijd in de 
derby tegen hekkensluiter Dijkvogels om 11:15 , hal 1.  
 - De coaches van de F1 
 
 

 
 
 
 
VALTO F2 ging op bezoek bij Lynx F2. 
Suzanne van de F3 viel bij ons in door de afwezigheid van Luna en Joris (gebroken pink). 
LYNX  staat voor Leidschenveen-Ypenburg en Nootdorp, de X betekent niks. 
En niks is wat ze kregen, want VALTO F2 won de partij met 0-6! 
De eerste helft ging nog aardig gelijk op. Lynx speelt goed naar elkaar over, maar VALTO verdedigt sterk. 
Suzanne kan goed ballen veroveren en tegen het einde van de 1e helft scoort Yara de 0-1. 
Coach Nikki stuurde de ploeg in de 2e helft naar de winst: Lynx bleef het dapper proberen, maar Iris maakte 
0-2. Door goed samenspel lukte het om de score verder op te voeren: Yara 0-3, Isa 0-4, Tristan 0-5 en nog 
een keer Isa voor de eindstand 0-6. 
Goed gewerkt allemaal! 
Nog een tip voor als je op bezoek moet bij de sporthal van Leidschenveen: let op waar je parkeert, je hebt zo 
een boete! 
Volgende week de laatste competitiewedstrijd van het binnenseizoen, thuis in Vreeloo! 
  
        Groetjes, Arie Vreugdenhil 
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&

&Schavuiten!&&

TRAININGSWEEKEND&2014&

14&t/m&17&maart&2014&–&Erm&&

' '
Het'is'bijna'zover!'We'gaan'bijna'uitvaren'voor'de'piraterij.'Het'belooft'een'weergaloze'tocht'te'

worden'die'je'nog'lang'bij'zal'blijven..'
'

Om'jullie'optimaal'voor'te'bereiden'op'deze'helse'ervaring'nog'even'een'aantal'belangrijke'zaken:'
'

# Zorg'dat'je'zwaard'opgepoetst'is,'dat'is'één'van'de'randvoorwaarden'van'Captain'Morgan.''
# Elke'piraat'zal'zelf'even'moeten'kijken'voor'vervoer'en'of'er'meegereden'kan'worden.''

# Een'topconditie'en'groot'uithoudingsvermogen'is'een'vereiste.'Wij'dulden'geen'
verzwakking'in'de'strijd,'mocht'dat'wel'voorkomen'dan'wordt'je'gekielhaald.''

'
Volgende'week'meer'informatie'over'jullie'cargasoen,'schuitgeld'en'het'adres'van'het'

comptoir.'''
'

Gegroet'namens'het'Piratencomité,'
Arco'Roodbaard'
Kapitein'GJ'Haak'
Bloody'Manon'
Eenogige'Ellen'

 
'
'
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JEUGDWEEKEND 2014 
 

Maak je klaar voor een weekend vol ridders, jonkvrouwen, draken, koningen, monniken, 
heksen en nog veel meer, want dit jaar gaan we met jeugdweekend terug in de tijd. We gaan 
naar de  

MIDDELEEUWEN 
We reizen af naar kasteel ‘de kievit’ te Esbeek. 

JIJ GAAT TOCH OOK MEE??  
Voor de B en C begint deze reis al op Vrijdagavond 20 Juni.  
We vertrekken om 18.00 uur vanaf de Villa.  
Voor de D, E en F begint het avontuur op Zaterdagochtend 21 Juni. De bus zal om 8.00 
uur voor jullie klaar staan. 
Op Zondag 22 Juni zullen we met z’n allen rond 16.00 uur weer terug zijn bij de villa 
De kosten voor de B en C zijn €75,- en voor de D, E en F is dit €55,- 
Samen met de gezelligste trainers en leiders gaan we er weer een groot feest-weekend van 
maken! Wacht dus niet te lang met opgeven en zorg dat je erbij bent!  
Door je op te geven stuur je een mailtje naar  
jeuk@ckv-VALTO.nl De aanmelding is definitief wanneer de kosten zijn overgemaakt 
naar rek. nr. 0340320427 tnv VALTO inzake jeuk ovv je naam en team.  
 Groetjes namens het jeuk: 
Bart-Jan Schoone  0614531839 
Denise Herbert  0613229967 
Martine vd Lugt  0645713529 
Frank de Rijcke  0640463753 
 


