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!

an
age v
en
ig
e
A-Z in
!
r
e
e
beh

Mont

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
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

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

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

HUT TECHNIEK
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Telefoon(0174)
(0174)515587
515587
Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

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

42e jaargang nr. 17

15 december 2014
Programma komende week
20#december#2014
12363
16063
16130
14275
7239
7320
18291
17636
6221
19541
7979
20147
5529
8146
8433
8869
8405
9332
10640
11085
11079
11076
11075
9563
9924
9925
10372

20:00
16:30
21:20
14:25
17:35
15:35
14:15
15:05
16:00
13:00
13:25
16:00
15:00
12:15
14:00
11:00
11:15
10:00
12:10
11:15
13:05
13:05
13:05
11:15
11:15
12:10
12:10

Fortis 1
Nieuwerkerk 3
DES (D) 3
Valto 4
ODO 6
Valto 6
TOP (A) A1
DKC A1
Dubbel Zes A1
N'kerk B1
Valto B2
Valto C1
Valto C2
Valto C3
Valto D3
ONDO (G) D3
Valto D5
Meervogels E1
Valto E2
Valto E3
Valto E4
Valto E5
Valto E6
Valto F1
Valto F2
Valto F3
Valto F4
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Valto 1
Valto 2
Valto 3
KCC 6
Valto 5
Velocitas 7
Valto A1
Valto A2
Valto A3
Valto B1
Fortuna B2
KVS C1
ALO C1
Futura C1
DKC D1
Valto D4
KZ Danaïden D4
Valto E1
Weidevogels E1
Sporting Trigon E2
Avanti (P) E7
Dijkvogels E2
Madjoe E5
VEO F1
ALO F1
Futura F1
Ons Eibernest F2

1

Baskensburg
Kleine Vink Hal
De Hoornbloem
Vreeloo-hal
De Hofstede
Vreeloo-hal
De Blikken
Wippolder
Gaslaan
Kleine Vink Hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Hoekstee
Vreeloo-hal
De Veur
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal

Scheids
Vlissingen
Nieuwerkerk ad Y
Den Hoorn
De Lier
Maasland
De Lier
Thijs
Arnemuiden
Delft
Den Haag
Nieuwerkerk ad Y
De Lier
wa
De Lier
De Lier
wa
De Lier
Steven
De Lier
Marije
H v Holland
De Lier
Daniel V
Zoetermeer
De Lier
Thomas
De Lier
Laurens V
De Lier
Ellen H
De Lier
Ria
De Lier
Kirsten
De Lier
Marja
De Lier
Romy S
De Lier
Hellen
De Lier
Esmee M

Gastheer

Peter

Peter

Zaalwacht(Hal(1
11.00-12.15
12.15-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Zaalwacht(Hal(2
Ouder F2
Ouder E2
Ouder E5
Ouder D3
Ouder C2
Ouder C1

11.00-12.15
12.15-13.20
13.20-14.20
14.20-16.45

Ouder E3
Ouder D3
Ouder B2
Frank P/res V6

Uitslagen 13 december

Opstellingen 20 december
Selectie
V1 vertrekt om 17:30
V2 vertrekt om 15:15
Dames : Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi,
Laura
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom, Jeroen
Valto 3
Vertrekken om 20:00
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Laura R, Inge
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Jeroen, Mark
Valto 4
Aanwezig om 13:25
Dames: Esther, Hellen, Annemiek, Laura H, Sandra
Heren: Hans, Mark, Marco, Laurens M, Michiel C
De Bijblijver, 15 december 2014

2

Valto 5
Vertrekken om 16:30
Dames: Mariska, Imke, Gerda, Linda
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Patrick, Vincent, Nick, Laurens
Valto 6
Aanwezig 14:45
Dames: Gerda, Linda, Jeanette, Petra J, Marije, Ria
Heren: Frank P, GJ, Jelle, Rinze,
Valto 7
Vrij
Voor het zaalseizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor ook
gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.
Als het nu gebeurd dat jij er toch een keer niet bent of iemand anders binnen het team, dan hopen wij dat
jullie misschien eerst zelf kunnen nadenken over een oplossing m.b.t. de invaller. Misschien weet je nog
iemand te vinden die geen spelend lid meer is maar nog wel graag een wedstrijd wilt spelen bijvoorbeeld.
Bedankt voor jullie inzet!
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl

Nabeschouwingen senioren
Selectie
Vorige week was KCR thuis de tegenstander van ons eerste en deze week was het de beurt aan
Vriendenschaar om naar De Lier af te reizen. In de wedstrijd van vorige week kon er vanaf de eerste minuut
een vuist gemaakt worden tegen een sterk KCR, Valto zorgde voor het verrassingseffect. Deze wedstrijd
ging dat helaas anders en Valto keek al snel tegen een achterstand aan en kon dit in de wedstrijd niet meer
goed maken, de wedstrijd ging verloren met 16-22.
Valto 2 speelde direct voor Valto 1 en speelde deze week tegen Vriendenschaar 3, waar de wedstrijd vorige
week verloren ging was Valto 2 erop gebrand om de punten in De Lier te houden. Door vroeg in de wedstrijd
een gat te slaan kon Valto 2 de wedstrijd naar zich toe trekken en de punten in De Lier houden, einduitslag
een verdiende 14-10 overwinning!
Wedstrijd sport
Waar vorige week een wedstrijd neer werd gezet waarin 40 doelpunten vielen bij Valto 3 was het deze week
een ander verhaal. Valto 3 speelde tegen Pernix 4 thuis en vanaf het begin was het 3e sterker. Tot een
kwartier voor tijd stond Valto zelfs nog voor, hierna nam Pernix het roer over en kon het uitlopen tot een
verschil van 3 punten. Einduitslag 9 - 12, een verloren partij die niet nodig was!
Breedte sport
Na vorige wedstrijd tegen Excelsior op 1 punt verloren te hebben stond afgelopen zaterdag de wedstrijd
tegen de koploper op het programma voor Valto 5. Fluks 4 was te gast en alles leek gesmeerd te gaan, er
stond een voorsprong van 8-4 op het bord in de rust. Na de rust kon deze goede lijn niet doorgetrokken
worden en Fluks kwam op gang, er word door Valto verloren met 10-15.
Met een 11 -11 gelijkspel van vorige week op zak begon Valto 6 deze week aan de wedstrijd tegen Veo 6.
Veo was deze week een maatje te groot en Valto kon niet voldoende aanhaken in de wedstrijd om een deuk
te slaan in de verdediging van Veo. Valto 6 moest de punten aan Veo laten en verloor deze wedstrijd met
12-6.
Na vorige week vrij te zijn speelde Valto 7 deze week de wedstrijd tegen de buren van ODO. Valto nam de
leiding in de wedstrijd en het initiatief lag ook aan Lierse kant, maar zoals bekend kan ODO goed mee
scoren en had Valto moeite om dit af te weren. ODO trok aan het langste eind en wist de wedstrijd met 10-9
naar zich toe te trekken.
A Jeugd
Na vorige week het onterechte gelijkspel tegen KCR in de boeken te hebben moeten schrijven was het deze
week de beurt aan de toploper, PKC A2, om het scorend vermogen van Valto te ondervinden. In een
wedstrijd waarin onze A1 de gehele 60 minuten de betere was kwam PKC niet goed genoeg uit de verf. De
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gehele wedstrijd stond de A1 op een comfortabele voorsprong en zorgde hiermee voor 2 punten door met
17-14 te winnen!
Na het verlies van vorige week tegen Avanti stond deze week de wedstrijd tegen Weidevogels A2 op het
programma om thuis gespeeld te worden. De A2 had het geluk deze week niet aan haar zijde en kon niet
genoeg doelpunten maken om bij te blijven bij Weidevogels. De A2 moest de punten laten gaan en verloor
deze wedstrijd met 9-18.
Vorige week was TOP nog de tegenstander en de A3 won deze wedstrijd met 10-9. Afgelopen zaterdag
kwam GKV A2 op bezoek om te proberen de punten weg te kapen uit De Lier, een pittige tegenstander.
Gelukkig was Valto net zoals vorige week in staat om vanaf de eerste minuut indruk te maken met het sterke
aanvallende spel. De A3 sloeg een gat en gaf GKV geen kans om terug te komen en won dus ook terecht
met 11-9.
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen KCC B1. Bij winst kon VALTO B1 op gelijke hoogte komen met KCC, en
daarmee verder afstand nemen van de onderste plekken in de hoofdklasse poule. Helaas wilde het niet
lukken bij de B1. Er werden teveel fouten gemaakt, die genadeloos afgestraft werden door KCC en zelf
kwam VALTO maar zelden tot een goede aanval. Uitslag 4-17. Gauw vergeten en op naar de volgende
wedstrijd, die ook zeker pittig zal zijn, want zaterdag staat de uitwedstrijd tegen één van de koplopers,
Nieuwerkerk/Trekvogels B1, die afgelopen zaterdag voor het eerst punten liet liggen.
VALTO B2 speelde uit tegen DKC B1. Al snel in de 1e helft viel er een dame geblesseerd uit en moest er
verder gespeeld worden met 7 spelers, omdat er geen reserve mee was. Gelukkig arriveerde al snel de C2,
omdat die na de B2 moesten spelen, en kon de wedstrijd toch verder gespeeld worden met 8 spelers. De 1e
helft zat er weinig pit in bij VALTO B2 en wist de ploeg ook niet te scoren. Pas halverwege de 2e helft ging
de B2 laten zien wat ze kunnen en werd de achterstand verkleind tot één doelpunt. Helaas was de tijd om en
werd er verloren met 5-4. Hier had zeker meer in gezeten! A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen koploper
Fortuna B2.
C-jeugd
VALTO C1 speelde uit tegen Fiks C1. Op voorhand een wedstrijd die makkelijk gewonnen moest worden,
maar dat verschil was in de 1e helft niet terug te zien. Er werd slordig gespeeld en in de aanval werden niet
de juiste keuzes gemaakt. Een nipte voorsprong in de rust was het gevolg. In de 2e helft werden de reserves
ingezet en wist VALTO toch nog een behoorlijke voorsprong te pakken. Einduitslag 8-14. A.s. zaterdag
speelt de C1 thuis tegen koploper KVS C1, die met gemak al haar wedstrijden wint.
VALTO C2 speelde uit tegen DKC C1. De C2 wist tot nu toe al haar wedstrijden te winnen en staat daarmee
bovenaan in de poule. DKC wist pas één keer gelijk te spelen, dus dit moest een makkelijke overwinning
worden. En dat werd het ook: VALTO C2 was duidelijk de betere ploeg en bleef tot het eind toe verzorgd
korfbal spelen en verslapte eigenlijk geen moment. Einduitslag was 3-11. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis
tegen middenmoter ALO C1.
VALTO C3 speelde uit tegen koploper KVS C3. De C3 zelf wist pas één wedstrijd te winnen, dus dit zou
geen makkelijke opgave worden. Dat bleek ook al snel, want KVS was duidelijk de betere ploeg. Gelukkig
wist de C3 ook nog drie doelpunten te maken, maar een afgetekende nederlaag was een feit: 16-3. A.s.
zaterdag speelt de C3 thuis tegen Futura C1.
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen koploper Tempo D1. Voor het eerst dit zaalseizoen speelde de D1 een
thuiswedstrijd. Al gauw bleek dat Tempo een maatje te groot was voor onze D1, maar toch wisten ze een
prima wedstrijd te spelen. Er zaten een paar mooie doelpunten bij, die lieten zien dat VALTO D1 wel degelijk
goed kan korfballen, al wisten ze tot nu toe helaas nog geen punten te halen in de competitie. De komende
weken is de D1 vrij: pas op zaterdag 17 januari spelen ze hun volgende wedstrijd.
VALTO D2 speelde thuis tegen koploper ODO D1. De eerste helft ging volkomen gelijk op en om en om
kwamen de ploegen tot scoren, ruststand 4-4. In de 2e helft wist VALTO helaas niet meer te scoren en lukte
het ODO nog wel twee keer, waardoor de eindstand 4-6 werd. Ook de D2 is de komende weken vrij en zij
komen pas op zaterdag 10 januari weer in actie.
VALTO D3 was vrij, a.s. zaterdag spelen zij thuis tegen DKC D1. Beide ploegen staan bovenaan met 7
punten uit vijf wedstrijden.
VALTO D4 speelde uit tegen Fortuna D5. Fortuna D5 wist nog geen punten te halen, dus het moest mogelijk
zijn om de punten mee naar De Lier te nemen. VALTO D4 was inderdaad de betere ploeg en wist vrij
makkelijk te winnen, 1-7. A.s. zaterdag speelt de D4 uit tegen ONDO D3.
VALTO D5 speelde uit tegen koploper KVS D4. VALTO wist nog geen punten te behalen en KVS had nog
geen wedstrijd verloren, dus dat zou voor VALTO een zware dobber worden. KVS was inderdaad de betere
ploeg en met de rust stond er al een 5-1 achterstand op het scorebord. In de 2e helft wist VALTO de schade
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echter te beperken, doordat ze er tot het eind toe voor bleven knokken. Uiteindelijk was de eindstand 6-1.
A.s. zaterdag speelt de D5 thuis tegen Danaïden D4.
E-jeugd
Valto E1 en Valto E2 waren vrij. Komende zaterdag speelt de E1 tegen middenmoter Meervogels en de E2
tegen hekkensluiter Weidevogels.Valto E3 speelde uit tegen koploper KVS. In een gelijk opgaande wedstrijd
wist de E3 een punt mee naar huis te nemen, het werd 4-4. Heel knap gedaan. Volgende week speelt de E3
tegen Sporting Trigon, net als Valto een middenmoter. De E4 speelde uit tegen de onderste uit de poule:
KVS. Onze E4 draait bovenin mee. Het zou dus een makkelijke overwinning moeten worden. Niets was
minder waar. In een krappe 1-3 gingen de punten mee naar De Lier, maar overtuigend was het zeker niet.
Volgende week wordt er tegen Avanti gespeeld om de eerste plaats. Valto E5 speelde uit tegen DES E3.
Zonder coaches werd er afgereisd naar Den Hoorn. Of het door de afwezigheid van de coaches of door de
inzet van het team kwam, weten we niet. Maar er werd met 5-8 gewonnen! Valto E6 speelde uit bij Dubbel
Zes die een plaats boven onze E6 stond. Tot rust ging het gelijk op en de ruststand was dan ook 3-2 in het
voordeel van Dubbel Zes. Na rust hadden zij waarschijnlijk hun turboschoenen aangetrokken en werd Valto
verrast door een doelpuntenregen. Uiteindelijk verloor onze E6 met 11-2. Volgende week herkansing tegen
Madjoe
F-jeugd
Valto F1 en Valto F2 waren vrij. Volgende week speelt de F1 tegen middenmoter VEO en de F2 tegen ALO.
Valto F3 ging ook op bezoek bij DES en kwamen met de volle punten terug: 8-11 winst. Inmiddels gaat de
F3 aan kop in de poule al hebben ze ook wel de meeste wedstrijden gespeeld. Volgende week wacht
Futura. Valto F4 ging als koploper op bezoek bij hekkensluiter KIOS. Dit bracht niet de verwachtte
overwinning. Er werd met 10-5 verloren. Volgende week herkansing tegen HKV/Ons Eibernest.

Nieuws van het bestuur :
Lopende zaken
Afgelopen week hadden we met het bestuur onze maandelijkse vergadering. Zoals je
misschien wel weet, wordt daar van alles in besproken. Lopende zaken van de
verschillende onderdelen binnen onze club, zoals financiën, technische zaken,
marketing & promotie, secretariaat en algemene zaken. Hierin komen ook onderwerpen aan bod, die vanuit
de leden komen en dat is goed. Het geeft aan dat leden betrokken zijn en VALTO willen helpen verbeteren.
Naast de lopende zaken kijken we ook vooruit. We bespreken de komende maanden, waarin we de twee
helft van zaal- en veldcompetitie hebben, de evenementen die er aan komen en de organisatie van de club
die met behulp van het FOCUS project verder opgezet wordt. Maar ook kijken we alvast naar volgend jaar.
Het samenstellen van de teams, de trainers die daarbij horen en de zaaluren die we nodig zullen hebben, in
overleg met andere Lierse sportverenigingen. En geloof me, met dit soort zaken kun je niet vroeg genoeg
beginnen.
Er zijn ook onderwerpen die over beleid gaan en dus over het vooruitkijken, over meerder jaren, over hoe
VALTO er dan uit moet zien. Ook daar is het FOCUS project goed voor. Het project in zijn huidige vorm,
wordt in de eerste helft van 2015 afgerond en we hopen tegen die tijd dan ook de laatste commissies actief
te hebben. Maar we zullen daarna een vervolgtraject ingaan, dat ons verder kan helpen een goed beleid te
blijven maken. Beleid dat tot doel heeft om dé sportvereniging van het Westland te worden. Onze stip op de
horizon.
Overigens, wat in die toekomst niet meer weg te denken is, is sponsoring. De sponsorcommissie is dit
seizoen opgestart en is al lekker bezig geweest. Zo was er de opening van de vernieuwde Villa Valto waar
de sponsors vertegenwoordigd waren, staat er een mooie banier bij de ingang van de sporthal op zaterdag
en zijn ze actief aan het werven van bedrijven die graag hun naam verbinden aan onze club en ons daarbij
financieel ondersteunen. Niet geheel onbelangrijk in een tijd van teruglopende subsidies en stijgende kosten.
Zo houden we de contributies op een acceptabel niveau. Het tegeltjesproject, dat ons heeft geholpen om de
uitbreiding van Villa Valto te bekostigen, is inmiddels ook weer in volle gang. Na enig oponthoud is de
productie opgestart en kunnen we in het voorjaar vele tegels aanschouwen. Er is nog steeds plek voor extra
tegels trouwens, wil jij ook een vereeuwiging in onze kantine of zou je werkgever een tegeltje willen? Laat
het weten via sponsors@ckv-valto.nl
Names het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Nieuws van de AC

Voor het derde jaar op rij organiseert de AC VALTO A GOGO! Dit keer in samenwerking met Rob en
Laurens. Kom ook nu weer je muziekkennis testen in een spannende, uitdagende quiz. Het belooft weer een
bloedstollende, maar bovenal gezellige avond te worden.
Wanneer: Zaterdag 27 december 2014
Waar: Villa Valto
Tijd: 20.00 aanwezig, 20:30 start quiz
Voor wie: Valto-leden en hun vrienden en familie, ouders van Valto-leden, overige Valto-leden (leeftijd
minimaal 16 jaar)
Teams: Een team bestaat uit max. 4 personen
Geef je nu op! Stuur een mail naar activiteiten@ckv-valto.nl en vermeld daarin je teamnaam en de
teamleden.
Tot zaterdag 27 december.

______________ Einde AC nieuws ___________________
Nieuws van de Technische Commissie
Vorige week speelde Valto 1 met een geweldige wedstrijd de
koploper van het veld. Tegen de nummer twee Vriendenschaar,
deze week, had ons vlaggenschip het moeilijker. De
overwinning ging terecht naar onze gasten. Valto 2 pakte wel
de punten! En dan Valto A1: in een sublieme wedstrijd werd
daar koploper PKC terug naar Papendrecht gezonden.

Volgend jaar 3 selectieteams?
Deze donderdag plaatste het AD een stuk over het voornemen van Valto om de seniorenselectie komend
seizoen uit te breiden met een 3e team. Hierbij wat meer informatie.
De selectie van Valto presteert de laatste jaren uitstekend. Er wordt door spelers en staf veel tijd en emotie
geïnvesteerd om te komen tot steeds betere prestaties. Dat heeft inmiddels geleid tot een prima positie in
veld en zaal in de eerste klasse (Valto 1) en reserve eerste klasse (Valto 2). Blijkbaar loopt dit goed.
Waarom dan toch verandering? Ten eerste zit er momenteel een flink gat tussen selectie en Valto 3. Zowel
in prestaties als in aanpak en voorzieningen lukt het ons niet de lijn van Valto 1 en 2 door te trekken naar
Valto 3. Voor onze lange termijn visie vinden we dat echter wel van belang.
Daarnaast komen er volgend seizoen flink wat junioren over naar de senioren. Naar onze mening voldoende
mankracht en power aanwezig om 3 teams in de selectie op te nemen. Bovendien geeft ons dat meer
mogelijkheden om de juiste mensen bij elkaar te plaatsen: jeugd en ervaring.
Steeds meer jeugdspelers kloppen dus op de deur van Valto 1 en 2. En lukt het niet dit seizoen dan zullen
ze toch zeker in de komende jaren doordringen tot Valto 1 en 2. We zitten dus ook in een soort
overgangsfase. In die fase willen we vanuit Valto graag iedereen voldoende middelen en mogelijkheden
bieden om korfbal bij Valto op hun wensen aan te bieden.
Is het daarmee zeker dat er volgend jaar een selectie van 3 teams staat? Nee. Er is daar immers veel voor
nodig. Denk aan trainers, coaches, begeleidingsstaf, financiën, voorzieningen in de zaal etcetera. Hierover
komt hopelijk in de komende periode duidelijkheid. Trouwens, dat moet ook wel. In januari wil je als club toch
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wel weer graag duidelijkheid hebben over het komende seizoen. We houden u op de hoogte! (en niet alleen
via de pers).

Trainen in de kerstvakantie
Van 21 december tot 2 januari zijn alle teams vrij. Enkele teams spelen op 3 januari een uitwedstrijd. Daarna
pakken we de draad weer op.

Gastheren bij Valto, aanvulling gezocht.
Nog steeds complimenten van onze scheidsrechters en beoordelaars. Onze gastheren Frans van
Staalduinen, Huib van Dorp, Ad van Muyen en Peter de Rijcke zorgen ervoor dat ze gastvrij ontvangen
worden bij Valto. We hebben inmiddels een nieuwe gegadigde. Wie voegt zich hierbij?
We zoeken nog 4 gastheren en vooral vrouwen! Wie wil zich melden bij ondergetekende?

Trainingen Valto 3/4
Dinsdagen:
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. Valto 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op
donderdagen en op dinsdag elke 2e training verplicht !
Donderdagen:
November, Januari, Maart
December Februari

20:30: Valto 3 21:30: Valto 4
20:30: Valto 4 21:30: Valto 3

Toptrainers 5/8
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het
schema:
1e dinsdag vd maand 21:00 uur
Rob van der Stelt
2e dinsdag vd maand 21:00 uur
Arnold Kok
3e dinsdag vd maand 21:00 uur
Mark van Geest
4e dinsdag vd maand 21:00 uur
Johan van der Meer
5e dinsdag vd maand 21:00 uur
Bart van Muyen

Trainersuitwisseling A1,A2,A3
Elke derde maandag/dinsdag van de maand vindt er een uitwisseling plaats voor de trainingen van Valto A1,
A2 en A3. Die week is de training als volgt:
Valto A1:
Marco / Teun.
Valto A2/A3:
Hugo samen met trainers A2/A3.
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.n
VALTO BIDONS
Het is belangrijk dat er door alle spelers goed gedronken wordt, zowel tijdens wedstrijden als bij de training.
Dit wordt vaak onderschat. Het drinken van water is voor een sporter namelijk erg belangrijk. We willen als
club graag dat spelers tijdens de training en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, genoeg drinken!
Aan bovenstaande is door iedereen gehoor gegeven, onze complimenten aan de ouders, trainers en
coaches!!
Afgelopen maand zijn er binnen de club zo´n 100 echte Valto bidons in omloop gekomen en dit is ook goed
te zien als je de sporthal in loopt! Zeker bij de jongsten wordt er goed gebruik van gemaakt!
Nog een tip voor iedereen. Zorg ervoor dat de bidon (en het water drinken!) naast je schoenen,
broekje/rokje, etc. behoort tot je standaard korfbaluitrusting. En vergeet hem niet te legen na het sporten, en
spoel hem even om voordat je hem weer vult!
De bidons zijn uiteraard nog te koop (€ 2,50). Je kunt mij altijd even aanschieten of je stuurt even een mailtje
/ berichtje per app.
Groet, Johan van der Meer,06-53154889
cooAenB@ckv-valto.nl

______________ Einde TC nieuws ____________________
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Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

27-12-2014 20:00
2-1-2015 20:00
6-3-2015 16:00
13-3-2015 0:00

21-3-2015 0:00
24-4-2015 8:30
20-6-2015 0:00

Valto-a-go-go
Nieuwjaarsborrel
Gelukkig Nieuwjaar!!
Bowlen met de jeugd
Trainingsweekend Senioren
HIPPIES 13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo Dit trainingsweekend gaan we terug naar de
beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60! Junioren, Senioren en overige leden die
gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu opgeven. Zoals de hippies al...
Valto Summer Here We Come
oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen
Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen
Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert Valto de GigaKangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen.
Valto Einddag

Wedstrijdverslagen
Valto 1 mist de scherpte tegen Vriendenschaar
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Zaterdag 13 december stond de laatste thuiswedstrijd van dit
kalenderjaar op het programma en dit keer was dat tegen
Vriendenschaar. Valto won vorige week van de koploper KCR, dus
de spelers gingen vol vertrouwen de wedstrijd in. Vriendenschaar
verloor vorige week van ODO, dus ook zij waren gemotiveerd om
nu weer te winnen.
Vooraf hamerde Marco Swikker erop dat Valto zowel scherp in het
voorveld moest zijn, als in de paalzone. Dit ging binnen 2 minuten
al twee keer mis, waardoor Vriendenschaar direct met 0-2 voor
stond. Daarna deed Valto, door een afstandsschot van Frank de
Rijcke en een vrije bal van Thom Voskamp iets terug waardoor de
stand weer gelijk was getrokken. Hierna was er een fase van 12
minuten waarin het bij Valto maar niet wilde lukken. Het spel was te
traag en te voorspelbaar en daarbij werden de kansen niet
afgemaakt. De tegenstanders lukten het wel om in deze tijd vier keer te scoren, waardoor er na 20 minuten
spelen tegen een 2-6 achterstand aan werd gekeken. Wilde Valto nog aanhaken moest er een tandje bij
worden geschakeld, dit werd dan ook gedaan. Door afgeronde kansen van Niels Koole en Rob de Ruiter
kwam Valto weer terug tot 6-7. Helaas was het elke keer zo dat wanneer Valto weer enigszins terug kwam in
de wedstrijd, Vriendenschaar dit gelijk weer afstrafte en zo de voorsprong hield, zo werd het weer 6-9. In de
laatste vier minuten van de eerste helft deed Valto nog alles eraan om de schade te beperken, zodat we de
2de helft het initiatief over konden nemen. Door doelpunten van Frank de Rijcke en tweemaal Thom
Voskamp werden de kleedkamers opgezocht met een 9-11 achterstand voor Valto.
In de rust hamerde coach Marco Swikker erop dat als we wilden winnen, we het samen moesten doen en
niet als individuen in het veld moesten staan. Daarbij is een achterstand van 2 doelpunten makkelijk in te
halen, alleen moest Valto dan wel scherper gaan afronden.
Iedereen begon vol goede moed met de 2de helft. Waar Vriendenschaar wel het eerste doelpunt na rust
maakte, scoorde Lisanne Onck de 10-12. Waar iedereen van Valto op hoopte, weer de aansluiting krijgen en
het initiatief overnemen, gebeurde echter niet. Door 5 treffers van Vriendenschaar en één enkele strafworp
van Valto stond het halverwege de 2de helft 11-17 voor Vriendenschaar. De wedstrijd leek nu wel gespeeld,
alleen probeerde Valto nog één keer aan te zetten en terug te komen. Het geloof kwam wel weer een beetje
terug door het goede verdedigingswerk en de 14-18 van Sharon Prins, maar Valto kwam niet verder dan dat.
Voor de statistieken werd er daarna nog een aantal keer gescoord wat uiteindelijk leidde tot een 16-22
nederlaag voor Valto 1.
Jammer dat Valto de goede lijn van vorige week niet heeft door kunnen zetten. Maar willen we de
wedstrijden blijven winnen, dan moeten we als collectief beter gaan afronden. Want waar wij net elke keer
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misten, scoorden de tegenstanders wel. Vorige week mogen we er weer tegenaan en wel tegen Fortis in
Oost-Souburg. De wedstrijd begint om 20:00.
Doelpuntenmakers: Thom 5, Frank 4, Niels 2, Lisanne 2, Rob 2 en Sharon 1
Groeten Valto 1

Valto 2 – KCR 2 (6-12-2014)
Zaterdag 6 december stond mocht het reserveteam van Valto aantreden tegen KCR2. Van tevoren was
bekend dat dit een lastige klus zou worden voor het tweede. KCR is, met 6 punten, de koploper in de poule.
Valto, met 4 punten, zou bij winst gedeeld 1e komen te staan. Motivatie genoeg dus. De 2 teams kennen
elkaar nog van de veldcompetitie van vorig seizoen. Hier werd KCR uiteindelijk kampioen maar wist Valto in
Ridderkerk bijna de punten mee naar huis te nemen: 1-5 bij rust, eindstand 13-12. Er zouden dus zeker
mogelijkheden voor Valto komen. Vanwege een armblessure van Pieter mocht Ruben in de basis starten.
Manon was uitgeleend aan het 1e door een blessure van Ellen. Zodoende bestond het aanvalsvak uit Luuk,
Niels, Mirjam en Lotte, waar Kees, Ruben, Mariska en Nikki in de verdediging mochten beginnen. KCR liet
gelijk zien dat het maar voor 1 ding kwam: 2 punten en Valto keek al snel tegen een 0-3 achterstand aan.
Valto deed nog wel wat terug maar het bleek niet genoeg en zodoende zocht het de kleedkamer op met een
6-3 achterstand. In de 2e helft werd er getracht om uit een ander vaatje te tappen. Verdedigend stond het
wel aardig, 6 tegendoelpunten in 1 helft is immers niet slecht, aanvallend was het echter te matig wat Valto
liet zien. Valto heeft geen moment lekker in de wedstrijd gezeten en hierdoor kon KCR relatief eenvoudig de
punten meenemen. Frustratie over het eigen spel en over arbitraire beslissingen leverde Valto uiteindelijk
zelfs nog een gele kaart op. Eindstand: 9-14. Valto zal moeten leren van wedstrijden als deze om in het
vervolg dit soort wedstrijden wel te kunnen winnen. Er zal met name aanvallend meer gebracht moeten
worden wil Valto een rol van betekenis blijven spelen in deze poule. Volgende week staat Vriendenschaar 3
op het programma en hier zal Valto er alles aan doen om weer eens te winnen. Hopelijk tot dan!
Valto 2.

Valto 2 – Vriendenschaar 3

Sponsor: Martin Stolze

Na de toch wel grote nederlaag van vorige week tegen KCR moest er deze week geknokt worden om
overeind te blijven in onze poule. Wederom speelden we thuis in de Vreelo hal. Dit maal tegen
Vriendenschaar 3. Met minder dan 2 punten zouden we deze wedstrijd geen genoegen nemen.
Na een goede eerste helft waarin nog lang niet alle kansen werden benut stond het 10-6. Vervolgens bleef
Valto in de tweede helft veel kansen missen en zakte het hier en daar een beetje in. Gelukkig bleven er
lange aanvallen gemaakt worden, waardoor de druk niet op onze verdediging kwam te liggen. Het resultaat:
een mooie 13-10 overwinning na vooral een goeie eerste helft.
Volgende week spelen we om 16:30 uit tegen Nieuwerkerk 3 die door een 21-14 nederlaag tegen KCR
inmiddels onder ons staan. Kortom een belangrijke laatste wedstrijd van 2014.
Publiek en Reserves weer onwijs bedankt en graag weer tot volgende week!
Groetjes, Valto 2, inc.

Valto A3
Wij moesten deze zaterdag tegen GKV A2. Afgelopen zaterdag had Esmee al een gebroken vinger
opgelopen, en dinsdag tijdens de training had Rosalie ook niet veel geluk. Ze ging door haar enkel. Ze viel
en landde op haar pols, daardoor is haar pols nu gebroken. Daarom hebben we nu nog 9 mensen over,
maar gelukkig hadden we Joyce uit de A2 en Lisa uit de B1. We begonnen de wedstrijd goed en Angelique
scoorde snel. Dat verranderde in een 1-1, en dat lieten wij niet toe. Bo en Inge scoorde allebei, waardoor het
3-1 was. GKV scoorde er nog twee en wij ook, waardoor de ruststand 5-3 was. Na de rust kwam er een mooi
schot van Romy en was het 6-3. GKV was het daar niet mee eens en scoorde de 6-4 en de 6-5. Al gauw
maakten wij een paar mooie doelpunten, waardoor het 9-6 werd. Daarna scoorde GKV, daarna wij, daarna
GKV en de laatste was voor ons. De eindstand was 11-9 voor ons!
Sascha Wennekers
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Valto B1 - KCC B1

Valto C3
Zaterdag 13 december gingen we naar Scheveningen. KVS dit keer, ze staan eerste dus dit wordt moeilijk
dachten we voor de wedstrijd. Dat was ook zo toen de wedstrijd begon, we vonden het een beetje raar dat
ze bij ons in de poule zaten. De ene naar de andere ging er in, zelf vanaf 10 meter schoten ze hem met
gemak erin. In de rust stond het 8-0. Gelukkig schoot Floris in de 2de helft een afstandsschot er nog in, Julia
een strafwerk en ik ook nog een afstandsschot en eindigde de wedstrijd met 16-3! Hopelijk is de volgende
wedstrijd wel een beetje een eerlijke tegenstander.
Gr. Jimmy

Valto D2– ODO D1
Vandaag moesten wij tegen ODO D1 spelen. We wisten dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden, want
ODO D1 heeft op het veld eerste klasse gespeeld en op dit moment staat ODO D1 met 2 punten boven
Valto D2. Het zou natuurlijk mooi zijn als we deze wedstrijd konden winnen. Dan blijft de competitie natuurlijk
lekker spannend. Vol goede moed ging Valto D2 aan deze wedstrijd beginnen. Na een paar minuten
gespeeld te hebben, stond Valto D2 voor. Helaas werd er daarna al snel door ODO D1 gescoord, waardoor
het weer gelijk spel werd. Dit liet Valto D2 er niet bij zitten. Valto kreeg het voor elkaar om de stand naar een
3-1 te krijgen. Helaas kon ODO D1 ons volgen. De eerste helft waren de partijen echt aan elkaar gewaagd.
De stand ging gelijk op. Het was een leuke en spannende eerste helft. Valto D2 ging met 4-4 de rust in. De
tweede helft werd het scoren voor beide partijen toch lastiger. ODO D1 scoorde dan toch de 4-5, helaas
kreeg Valto D2 daarna nog een strafworp tegen.. 4-6. Deze stand werd ook de eindstand. Valto D2 heeft het
ODO D1 zeker moeilijk gemaakt. We hebben ons zeker niet aan de kant laten zetten, ondanks het verlies
hebben we netjes gespeeld. Bij de uitwedstrijd tegen ODO gaan we het hun zeker weer moeilijk maken.
Arjen en Angelie bedankt voor het coachen van deze wedstrijd!
Nu hebben we een paar weken geen wedstrijd. Op zaterdag 10 januari hoeft de D2 pas weer te spelen
tegen ALO D2. ALO D2 is een ploeg die momenteel laatste staat in de competitie, maar dit zegt natuurlijk
nog niet veel. Natuurlijk gaat de D2 ook weer knallen in het nieuwe jaar!
Alvast prettige feestdagen en een gelukkig, gezond nieuwjaar!
Groetjes Joke en Kim

Fortuna D5 - Valto D4
Zaterdag 13 december mocht Valto D4 aantreden tegen het altijd lastige Fortuna uit Delft. Sjors had na enig
belwerk weer een team op de been gekregen en had Sanne Rijsdijk (E1) bereid gevonden om mee te spelen
met de D4. Omdat Daan net terug is van een liesblessure en Tim een dag ziek was geweest vond Sjors het
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niet slim om met precies 8 spelers te vertrekken. Dit bleek een goede keus geweest want het was juist de
invalster die de score opende en haar eerste punt in de D-tjes maakte. Sjors had de vakindeling een beetje
aangepast dus de opstelling was dit keer met Stan, Jordan, Laura en Sanne Rijsdijk in de aanval en Daan,
Justin, Ilse en Sanne Dikkenberg in de verdediging. Nadat Sanne de openingstreffer op haar naam had
gezet scoorde Stan nog 2x zodat er met een 0-3 voorsprong van vak werd gewisseld. In het tweede
gedeelte van de eerste helft kreeg Daan nog een strafworp mee die hij voor 100% benutte en Sanne
Dikkenberg maakte van grote afstand een schitterend punt zodat er met een 0-5 voorsprong gerust ging
worden. In de rust kreeg de D4 behalve opbouwende woorden van Sjors ook nog even een klein woordje
van Manon uit Valto 1 die speciaal kwam kijken omdat D4 team van de week was en ’s middags met het
eerste mee mochten lopen het veld op. In de Tweede helft kwam Tim in het veld voor Sanne Rijsdijk en ging
Valto verder met waar ze gebleven waren n.l. scoren. Stan maakte zijn derde punt in deze wedstrijd en Daan
wist nog een strafworp te benutten waardoor het 0-7 werd. In de laatste minuten wist Fortuna nog een puntje
te maken voor de eer maar dat mocht de pret niet meer drukken. Met een eindstand van 1-7 in het voordeel
van Valto kon iedereen op een geslaagde wedstrijd terug kijken. Erg leuk om te zien (als supporters) hoe dit
team zich ontwikkeld en hoe leuk er gespeeld word. Het spelletje gaat steeds sneller en iedereen weet
elkaar steeds beter te vinden. Nu nog even het eerste aanmoedigen en hopen dat zij ook winnen en dan kan
de zaterdag voor de D4 niet meer stuk. Sanne bedankt voor het invallen je was een goeie aanwinst!!

Valto D5 speelde uit tegen KVS .
We begonnen goed en speelde goed over. Alleen in de afwerking hadden we geen geluk. KVS had dat wat
meer en daarom stonden we al snel achter. Toch gaven we niet op en bleven het proberen. Uiteindelijk wist
Bart ons enige doelpunt te scoren zodat we de eer gered hadden. Uiteindelijk werd het 7-1 voor KVS, maar
hadden we wel goed gespeeld! En het was een leuke wedstrijd om te kijken .
Gr René

KVS/maritiem E3 – Valto E3
Lekker vroeg op, euuhhmmm. 8 uur vertrek naar Scheveningen voor de wedstrijd tegen de koploper.
Doordat Bas zich had geblesseerd bij het buitenspelen, ging Marit met de E3 mee. Gelukkig was Bas wel
mee voor de broodnodige aanmoedigingen.
Bij aankomst in Scheveningen moest er even gewacht worden tot de zaal open zou gaan en na snel
omkleden kon de wedstrijd beginnen. Valto start snel met een mooi afstandsschot van Marit. Echter laat KVS
zich niet direct weg spelen en ze versieren al snel een strafworp (om voor het publiek onbekende rede). De
strafworp wordt gemist en snel daarna schiet Dara het eerste punt binnen. Het tweede kwart verliep
rommelig met gelijke kansen voor de beide teams. Valto had Luke ingebracht voor Estelle en met een aantal
mooie verdedigingsacties bewees hij gelijk zijn waarde voor het team.
Valto probeert met de doorloop door de verdediging van KVS heen te komen en met Dara in de aangooi
weet Mette de 2-0 te scoren. Tijdens de laatste aanval van de eerste helft fluit de scheidsrechter af net als
Mette wederom scoort met een mooie doorloop. Helaas telde die niet, omdat er al was afgefloten.
In het derde kwart scoort Marit de 3-0. Het gaat super goed en de koploper waartegen alle andere ploegen
bij elkaar pas 6 keer tegen gescoord hadden werd gewoon weg gespeeld. Wel moet gezegd worden dat
KVS een paar keer op de rand van de korf schoot en daardoor wat meer in de wedstrijd kwam. Het werd wat
feller aan beide kanten en KVS scoorde met een doorloop. Maar dat kan Valto ook en nu met Estelle in de
aangooi scoorde Mette haar 2de 4-1. Het ging super, maar in de laatste minuten van de wedstrijd scoorde
KVS ineens 1 keer, 2 keer en helaas ook nog een derde keer. Zo kon het gebeuren dat Valto tegen de
koploper gelijkspeelt (4-4) maar dat dat voelt als een verlies.
Volgende week gaan we weer zo goed spelen!
Mette en Erik

Valto E4
Valto E4 begon meteen goed tegen Pernix E2. Al snel kwamen de kansen voor Valto en in de eerste helft
werden die ook goed benut en gingen we met 0-3 de rust in ..... na de rust kregen we nog een puntje kado
van Pernix door een eigen doelpunt van hun daarna zwakte Valto een beetje af en wist Pernix er nog 3-4
van te maken maar we hebben gewonnen. Goed gedaan E4

Valto E5
Op zaterdag 13 december vertrekken we om 11.15 uur richting DES E3. Beide coaches moeten zelf ook
korfballen op dezelfde tijd en daarom ben ik vandaag een keer de coach. Ook Tristan kan niet spelen omdat
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hij met school met de Lego-league meedoet en Marit is helaas nog steeds geblesseerd. Daarom valt Nouky
vandaag in bij ons; heel fijn dat je dat wilt doen, Nouky! Na eerst wat warming-up spelletjes gedaan te
hebben, zoals ik Helma en Leonie altijd zie doen, gaan we om 12.00 uur beginnen. Iris, Mike, Roald en Yara
gaan enthousiast en actief van start en na een paar keer te hebben aangevallen, schiet Iris raak en even
later nog eens. Ook Yara scoort en we krijgen er eentje tegen. Na 10 minuten staat het 1-3 voor ons. In de
volgende 10 minuten scoort Mike er een, Nouky een en Yara een en we krijgen er nog een tegen. In de rust
is het 2-6. Het gaat heel goed!! In de tweede helft verslapt de verdediging heel even en krijgen we er in korte
tijd 3 tegen, maar Mike weet ook nog twee keer de korf te raken. De eindstand was 5-8! En ook met de
strafworpen hebben we met 0-5 gewonnen. Wat een goeie wedstrijd hebben jullie laten zien, E5! Ik heb niet
veel aanwijzingen hoeven geven, jullie hebben het zelf zo goed gedaan!!
groetjes, Ineke Vreugdenhil.

Valto E6 – DubbelZes E4
Zaterdagochtend om 10 uur vertrokken we enthousiast richting Den Haag. Lisanne was helaas verhinderd
om ons te begeleiden ze had Nikki geregeld als invalcoach. Om 11 uur moesten we spelen tegen DubbelZes
in de Sporthal Gaslaan, was even zoeken maar we waren ruim op tijd aanwezig. Na even lekker ingeschoten
te hebben begon de wedstrijd, al snel scoorde dubbelZes het eerste punt, dat lieten we niet over onze kant
gaan en met een mooi schot maakte Cristy er 1 – 1 van. DubbelZes was een sterke tegenstander, scoorde
al snel weer en nog eens. Voor de rust scoorde Guillermo het tweede punt. Helaas bleef het hierbij voor
VALTO DubbelZes had een sterspeler in het veld die de hele wedstrijd mee speelde. Hierdoor won
DubbelZes met 11 punten tegen 2 voor VALTO. Danique, Christy, Anouk, Guillermo en Lucas jullie hebben
je prima verdedigd harstikke goed gespeeld. De strafworpen werden gewonnen met 3 – 2.
Nikki, super bedankt voor je begeleiding, wij vonden het erg fijn dat je met ons meeging.
Van de week gaan we weer fijn trainen voor as.zaterdag.
Groetjes Janneke en Lucas.

Valto F1
's Ochtends om kwart over 10 stond het complete team klaar om te vertrekken naar Den Hoorn waar DES f1
de tegenstander was. Het leek een makkelijke wedstrijd te worden, want binnen 1 minuut stond Valto al voor.
Maar niets was minder waar. DES herpakte zich en liep soepel uit naar een 5-2 voorsprong. Valto viel wel
aan, maar DES was snel in de counters. Bij 3 punten verschil wordt er een extra speler ingezet. En dat
betaalde zich gelijk uit. Met rust stond het 6-4 voor DES. Na de peptalk van coach Nancy begon Valto weer
met nieuwe energie aan de tweede helft. Toch was het weer DES die makkelijk scoorde. 7-4 een nederlaag
hing in de lucht. Maar eindelijk was Valto warm gedraaid en begon met de inhaalslag. Valto kreeg veel
schietkansen en boog de achterstand om in een 8-7 voorsprong. Wat een wedstrijd! Kansen over en weer
en uiteindelijk ging Valto met een 11-8 overwinning naar huis. Als partijdige toeschouwer genoten! Super
gespeeld Sven, Jette, Kees, Fieke en Luna. Wie weet
worden jullie nog kampioen.
De vader van Kees.

Valto F4
F4 speelde zaterdag tegen KIOS in Nieuw-Vennep. In
de eerste tien minuten bleek KIOS een maatje te groot
waardoor we op achterstand kwamen. Met onze
superspeler erbij konden we de wedstrijd beter aan en
maakten we meer kans. De tweede helft werd het toch
weer moeilijk waardoor we de wedstrijd afsloten met
een 10-5. F4, jullie hebben hard gewerkt, volgende
keer gaan we voor een overwinning!
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Trainingsweekend
Let op er kunnen maar 50 personen mee ivm de grote van het kamphuis, en we
zitten al
ruim over de helft !! Geef je dus nog snel op; want VOL=VOL

HIPPIES
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo
Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van Valto, namelijk de jaren ’60!
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu
opgeven. Zoals de hippies al deden; vrijheid & blijheid!
Voor het hippie weekend zijn 50 chille plaatsen beschikbaar, Kosten voor het hele weekend zijn € 90,Opgeven kan t/m 31 december via NL91RABO0340455225 t.n.v. A.C. Poot. Daarbij graag je naam
vermelden en of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen. 	
  

PEACE!
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon
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