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ONDO C1 - VALTO C1

De Hoekstee in Hoek v Holland
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KCR 1 - VALTO 1
KCR 2 - VALTO 2
KCR A1 - VALTO A1
PKC / B1 - VALTO B1
VALTO 3 - KVS / Mariti 4
Oranje Spirit 4 - VALTO 4
Excelsior 6 - VALTO 5
VALTO 7 - Avanti 9
Fiks 5 - VALTO 6
VALTO A2 - Avanti A2
TOP / Quo A4 - VALTO A3
VALTO C1 - Fortuna C1
Dijkvogels C2 - VALTO C2
VALTO D1 – Weidevog D1
Dijkvogels D2 - VALTO D2
VEO D3 - VALTO D3
Dijkvogels D3 - VALTO D5
ONDO F2 - VALTO F1
Phoenix F2 - VALTO F3
Tempo F2 - VALTO F4
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De Fakkel in Ridderkerk
De Fakkel in Ridderkerk
De Fakkel in Ridderkerk
PKC-hal in Papendrecht
Vreeloo-hal in De Lier
Westwijk in Vlaardingen
De Buitenhof in Delft
Vreeloo-hal in De Lier
Sporthal De Cuyl in Oegstgeest
Vreeloo-hal in De Lier
De Korf in Sassenheim
Vreeloo-hal in De Lier
Sporthal in Maasdijk
Vreeloo-hal in De Lier
Sporthal in Maasdijk
Essesteyn in Voorburg
Sporthal in Maasdijk
De Hoekstee in Hoek van Holland
Oosterpoort in Zoetermeer
Limmeshallen in Alphen ad Rijn

1

veld 1
veld 2
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 2
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1

Stan de Groot
P. Huisman
T. de Graaf
M. Koolen
R.J. vd Linden
A. van Marion
Hans Ridder

Martin Boekestijn

Zaalwacht zaterdag 7 februari 2015
Hal 1

Hal 2

19.00-20.00

Ouder D1

19.00-20.00

Ouder C1

20.00-21.00

Linda V

20.00-21.15

Jeannette vd L

21.00-22.15

Reserve V7

Opstellingen 7 februari 2015
Vertrekken om 14:30
Selectie
Dames : Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi, Lisanne B
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
VALTO 3
Aanwezig om 19:00
Dames: Denise, Petra D, Laura R, Aileen, Julia K
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Jeroen, Marco
VALTO 4
Vertrekken om 14:30
Dames: Hellen, Laura H, Marleen B, ????
Heren: Mark, Marco, Michiel, ?????
VALTO 5
Vertrekken om 15:10
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Mandy B
Heren: Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Vincent, Nick
VALTO 6
Vertrekken om 15:30
Dames: Gerda, Petra J, Ria, Marije
Heren: Jelle, Rinze, Ruud, Frillem
VALTO 7
Aanwezig om 20:45
Dames: Marleen, Helma, Rosanne, Fiona
Heren: Bart M, Michiel B, Peter, Martin

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
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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

Uitslagen zaterdag 26 januari 2015
VALTO 1
VALTO 2
VALTO A1
VALTO B1
Tempo 4
VALTO 4
DES 8
VALTO 6
ODO A2
ONDO B2
Avanti C3
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D3
ODO D2
Avanti E1
VEO E3
VALTO E3
ONDO E3
VEO E5
Pernix E4
KVS / Maritiem F2
Fiks F1

- Swift 1
- Swift 2
- Albatros A1
- Avanti B1
- VALTO 3
- ONDO 4
- VALTO 7
- TOP / Quoratio 8
- VALTO A2
- VALTO B2
- VALTO C2
- GKV D1
- GKV D2
- Avanti D3
- VALTO D4
- VALTO E1
- VALTO E2
- Crescendo E4
- VALTO E5
- VALTO E4
- VALTO E6
- VALTO F2
- VALTO F4

19 - 13
17 - 18
16 - 15
17 - 7
12 - 8
18 - 12
11 - 11
15 - 9
8 - 11
10 - 4
3 - 10
5- 4
5- 6
7- 0
3- 1
7- 6
4 - 13
2- 2
16 - 2
0 - 10
1 - 11
12 - 9
7 - 12

Nabeschouwingen
Na het gelijke spel van vorige week tegen ODO waarin VALTO meer verdiende dan het kreeg kwam
deze week de nummer 2 op bezoek in De Lier. Swift kwam beter uit de startblokken dan VALTO en
het Lierse publiek schrok toen Thom Voskamp naar de grond ging. Thom moest gewisseld worden
en Pieter van Muyen kwam erin en na dit moment pakte VALTO de leiding over de wedstrijd terug. In
een sterke wedstrijd werd de nummer 2 met 19-13 verslagen in eigen huis.
VALTO 2 speelde vorige week ook gelijk tegen Kinderdijk en ging deze week weer op zoek naar
punten voor de wedstrijd van het vlaggenschip. De twee ploegen gingen vrijwel de gehele wedstrijd
gelijk op, het lukte VALTO niet om haar wil op te leggen op Swift. Hierdoor miste VALTO de kansen
om de wedstrijd binnen te halen en trok Swift aan het langste eind, VALTO 2 verloor met 17-18.
Na het gelijke spel van VALTO 3 tegen ONDO van vorige week stond er deze week een zwaardere
tegenstander op het programma voor het derde. Tempo uit Alphen aan den Rijn was de
tegenstander, de nummer 4 uit de poule. VALTO 3 heeft de punten hard nodig en strijd elke week
hard maar dit weekend moest VALTO haar meerdere erkennen. Tempo won de wedstrijd met 12-8.
Na de grote winst op ODO vorige keer was VALTO 4 gebrand op het behalen van weer een mooi
resultaat, deze zaterdag was dat weer in een derby. ONDO kwam naar De Lier en VALTO deed wat
het moest doen om een mooi resultaat te behalen, er werd met 18-12 gewonnen.
VALTO 5 was (wederom) vrij.
Na het nipte verlies van vorige week speelde VALTO 6 deze zaterdag weer eens thuis, en dan wel
tegen TOP. Vorige wedstrijd tegen TOP werd ook gewonnen door VALTO en het zesde had het
vertrouwen om dat deze zaterdag weer te doen. VALTO begon beter en eindigde beter en versloeg
TOP zo voor de tweede keer, deze keer met 15-9.
Na de mooie winst op ONDO van vorige week was het deze week tijd om naar Den Hoorn te gaan
voor de wedstrijd tegen DES. De wedstrijd die om 21:45 begon had invloed op het spel van beide
ploegen en er werd niet veel gescoord, de punten werden dan ook gedeeld met een einduitslag van
11-11.
Na het verlies van vorige wedstrijd tegen Oranje Wit kwam deze week Albatros op bezoek om de
wedstrijd in de Vreeloo hal te spelen. In een zwaar duel met veel doelpunten over en weer kwam
VALTO als winnaar uit de strijd, 2 punten bleven in De Lier door een 16-15 winst.
Na het verlies tegen ALO van vorige wedstrijd speelde de A2 tegen ODO dit weekend ook een
derby. In een wedstrijd die de vorige keer net werd verloren werd er deze week gezorgd dat de
punten mee naar De Lier konden. VALTO won met 8-11 en kruipt dichter naar ODO toe.
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Tegen KZ Danaiden werd er gewonnen door VALTO en zo werd de derde plek in de poule
verstevigd, dit weekend stond de wedstrijd tegen Veo op het programma. Veo staat onderaan in de
poule en het zou dus een relatief makkelijk overwinning moeten zijn voor VALTO. VALTO kon niet
doordrukken in de wedstrijd en verloor de wedstrijd met 6-5.
VALTO B1 speelde thuis tegen Avanti B1. Een belangrijk duel voor handhaving in de hoofdklasse.
Uit was het een gelijk opgaande wedstrijd, die nipt door VALTO werd gewonnen. Dit keer was de B1
lekker op dreef en walste over Avanti heen. Bij rust stond er al een stand van 9-1 op het scorebord.
e
In de 2 helft wist Avanti met een aantal wissels wat meer doelpunten te maken, maar echt
spannend werd het nooit. Einduitslag 17-7. Hiermee is de B1 zo goed als veilig, want de verwachting
is niet dat de onderste ploegen nog zoveel punten gaan halen dat ze nog langszij komen. A.s.
zaterdag staat de uitwedstrijd tegen PKC B1 op het programma. Thuis wist VALTO lang bij te blijven,
maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen, 15-19.
VALTO B2 speelde uit tegen koploper ONDO B2. Thuis werd er met 1-7 verloren. Dit keer wist
VALTO wel wat meer doelpunten te maken, maar ONDO helaas ook, waardoor de eindstand 10-4
was. VALTO B2 is nu drie zaterdagen vrij en hoeft pas 28 februari weer een wedstrijd te spelen.
VALTO C1 moest uit spelen tegen ONDO C1, maar deze werd verzet naar maandag 2 februari. A.s.
zaterdag spelen ze thuis tegen Fortuna C1.
VALTO C2 speelde uit tegen Avanti C3. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, dus dat zou
wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden. Dit keer was VALTO echter duidelijk de betere
ploeg. Er werd lekker gescoord en uiteindelijk makkelijk gewonnen, 3-10. A.s. zaterdag speelt de C2
uit tegen Dijkvogels C2. Thuis werd het na een ruime voorsprong in de rust nog een spannende
wedstrijd, die uiteindelijk met 8-6 gewonnen werd.
VALTO C3 was vrij. Zij spelen pas 21 februari weer.
VALTO D1 speelde thuis tegen GKV D1. Uit werd er met 6-3 verloren. Dit keer ging de wedstrijd
gelijk op. Telkens kwam er een ploeg op voorsprong, waarna de stand door de andere ploeg weer
gelijk getrokken werd. De meeste keren was het GKV, die op voorsprong kwam, behalve in het
laatste gedeelte van de wedstrijd. Toen wist VALTO op voorsprong te komen, 5-4, en dat was ook
gelijk de eindstand. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen Weidevogels D1. Uit werd er met 6-5
verloren, maar de D1 heeft laten zien thuis in betere vorm te zijn, dus ik zou zeggen: dat moet
lukken!
VALTO D2 speelde thuis tegen GKV D2. Deze ploegen speelden nog niet eerder tegen elkaar, dus
het was nog onduidelijk hoe de beide ploegen zich tot elkaar zouden verhouden, al stond GKV wel
lager in de poule dan VALTO. VALTO startte de wedstrijd goed en kwam op een 2-0 voorsprong.
Hierna kwam GKV meer en meer in de wedstrijd en keek VALTO ineens tegen een achterstand aan.
De rest van de wedstrijd ging het gelijk op, maar helaas ging GKV er uiteindelijk met de winst
vandoor, 5-6. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen Dijkvogels D2. Thuis werd hier makkelijk van
gewonnen, 7-2.
VALTO D3 speelde thuis tegen Avanti D3. Uit werd er met 3-6 van deze ploeg gewonnen. Dit keer
was VALTO een stuk sterker en werd er lekker gescoord. De verdediging hield het goed dicht,
waardoor Avanti geen één keer wist te scoren. Hierdoor kwam de eindstand op 7-0. VALTO D3 staat
nu in de poule op de eerste plek, maar de nummer 2 heeft twee wedstrijden minder gespeeld en
staat maar op één punt achterstand. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen VEO D3. Thuis werd er
met 3-6 van deze ploeg, die een stuk lager in de poule staat, verloren, dus dit moet recht gezet
kunnen worden met een overwinning in Voorburg.
VALTO D4 speelde uit tegen ODO D2. Thuis werd hier met 0-4 van verloren, maar na de knappe
winst vorige week op de koploper, waren de verwachtingen hoog gespannen. Helaas wilde het dit
keer niet echt lukken. ODO ging effectiever met de kansen om en daardoor werd er met 3-1
verloren. VALTO D4 blijft hiermee een middenmoter. Ook de D4 is de komende weken vrij en komt
pas 28 februari weer in actie.
VALTO D5 was vrij. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen Dijkvogels D3. Er werd nog niet eerder
tegen dit team gespeeld, maar gezien de stand kan het een leuke wedstrijd worden.
VALTO E1 speelde uit bij Avanti E1. Thuis was dit een lastige wedstrijd maar werd het wel een
overwinning. Dit keer werd het weer een lastige wedstrijd. Helaas was de winst dit keer voor Avanti:
7-6. De volgende wedstrijd is pas op 21 februari en wordt dan gelijk erop op eronder. Bij winst blijft er
zicht op het kampioenschap.
VALTO E2 speelde uit tegen VEO E3. Net als vorige week wist de E2 weer ruim te winnen, dit keer
met 4-13. Op 14 februari speelt de E2 tegen ALO, een van de laatsten uit de poule.
VALTO E3 speelde thuis tegen Crescendo E4. Thuis werd er met 1-5 gewonnen. Deze keer bleef de
wedstrijd onbeslist en eindigde in een 2-2 gelijkspel. Op 18 februari (woensdag) staat de wedstrijd
tegen Fortuna E8 gepland, die 1 plaats onder de E3 staan.
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VALTO E4 speelde uit tegen VEO E5. Thuis werd er met 5-1 gewonnen maar deze wedstrijd deed
de E4 er nog een schepje bovenop. Na 40 minuten stond er 0-10 op het scorebord. Op 14 februari
wacht Dijkvogels, een niet te onderschatte tegenstander in deze poule. VALTO E5 speelde uit tegen
ONDO E3, de koploper uit de poule.
VALTO E5 wist gelukkig de schade deze week enigszins beperkt te houden. De uitslag werd 16-2
om het voordeel van ONDO. Op 21 februari wacht DES als tegenstander. VALTO E6 blijft in de
winning-mood. Pernix E4 werd makkelijk verslagen met 1-11. 21 februari komt koploper Dubbel Zes
op bezoek in De Lier.
VALTO F1 was vrij. Op 7 februari gaat de F1 op bezoek bij ONDO.
VALTO F2 speelde uit bij koploper KVS. In de rust stond er een kleine voorsprong op het bord die
na 40 minuten helaas omgedraaid was in een voorsprong voor KVS. Met 12-9 was de winst voor
KVS. Hierdoor is er helaas nauwelijks kans op het kampioenschap meer. Op 21 februari staat
Dijkvogels op het programma. In deze wedstrijd kan de F2 laten zien dat ze een tweede plaats zeker
waard zijn!
VALTO F3 was vrij.
VALTO F4 ging op bezoek bij Fiks waar ruim gewonnen werd met 7-12. Op 7 februari speelt de F4
weer uit, dit keer bij Tempo. Met nog 4 wedstrijden te gaan lijken onze jongste spelers af te stevenen
op een kampioenschap! Nog even door-winnen!

Nieuws van het bestuur
De jeugd is de toekomst!
Eén groot feest was het afgelopen zaterdag in de thuishaven. Sporthal
Vreeloo was al vroeg gevuld met de nodige toeschouwers en fans van VALTO
én korfbal. En dat binnen de hogere niveaus van de Nederlandse
korfbalcompetitie. Want daar staan we met onze club!
Aan het einde van de middag speelde VALTO 2 en 1 hun wedstrijden tegen de nummers twee uit
hun poule. Beide hadden Swift uit Middelburg tegenover zich en beide spelen in de (reserve) 1e
klasse. Een knappe prestatie nog altijd, als je ziet waar we vandaan komen in relatief korte tijd. Ook
nu weer bewijst VALTO dat het hier wel degelijk thuishoort. Waar bij VALTO 2 het kwartje veelal net
de verkeerde kant op valt, zoals afgelopen zaterdag (17-18), wist VALTO 1 te winnen en laat
daarmee zien dat ze in de top kunnen meedraaien. Je ziet aan het publiek, de spelers, de coaches
en verzorgers dat dit is wat we zo graag willen én kunnen.
Maar hoe zorgen we er voor dat we dit niveau blijven behouden? Wel nu, in mijn ogen is het
antwoord hierop even kort als duidelijk, dat is de jeugd. Naast verschillende faciliteiten voor de
selectie, die zorgen voor prestaties op korte en lange termijn, zorgt de jeugd voor duurzame groei.
Als de aanwas van onderaf niet op hetzelfde niveau speelt als de seniorenselectie, zullen de
toekomstige prestaties weer terugvallen op het oude niveau. Sterker nog, zonder het opzetten van
een jeugdbeleid dat gericht is op toekomstige groei en prestaties zo’n 10 jaar geleden, hadden we
niet gestaan waar we nu staan. Dat wat we iedere zaterdag kunnen zien en waar we voor juichen, is
hét resultaat van opleiden van jeugd!
Maar de jeugd staat niet stil, in tegendeel. Alle eerste teams spelen ontzettend hoog. De F1, E1, D1
en C1 spelen allemaal 1e klasse in de zaal. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel ontzettend
goed! De B1 speelt het hoogst haalbare in hun leeftijdscategorie, hoofdklasse. En de A1 speelt
overgangsklasse, waarboven je alleen de hoofdklasse nog hebt. De twee laatste teams hebben
afgelopen zaterdag laten zien dat we met een gerust gevoel kunnen uitkijken naar het moment dat
zij volwassen worden. VALTO B1 zette met groot gemak Avanti B1 opzij (17-7) en VALTO A1
maakte er een spannende pot van tegen Albatros A1 (16-15). Even later mochten enkele A1 spelers
ook nog even laten zien dat ze al prima kunnen meespelen met de selectie.
Bij het laten groeien van de jeugd zijn twee zaken van groot belang binnen VALTO. De eerste is de
groep jeugdtrainers. Zij leiden onze jonge leden op. Leren ze korfballen en geven hun spelervaring
en kennis van techniek door. Met uitzindering van de A-selectie, wordt dit door eigen leden van
VALTO gedaan, iedereen geeft aan elkaar door, als een serie watervallen. Om dit aandacht te
blijven geven volgt binnenkort een update van het leerplan jeugdbeleid en kunnen we deze maand
naar de jeugdtrainersdagen. Zie hiervoor het stukje op de website. Heel waardevol, dus lees het
goed en geef je op!
De Bijblijver, 2 februari 2015
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Het tweede wat van groot belang is, is plezier. Dat zullen we binnen onze vereniging nooit vergeten.
Gelukkig geeft het sporten zelf al een enorme voldoening, ook bij de jeugd die voor zichzelf de lat
steeds hoger legt. Maar daarnaast zijn er de vriendschappen die ontstaan, hele teams die buiten het
korfbal met elkaar omgaan en uitgaan. En of dit nog niet genoeg is, organiseert de
activiteitencommissie diverse leuke en gezellige uitjes en activiteiten. Het moet vooral ook gezellig
blijven.
Want, VALTO is meer dan korfbal. VALTO wordt dé sportvereniging van het Westland. Ook voor de
jeugd … dat is namelijk onze toekomst!
Met vriendelijke groeten,
Jan Jaap Elenbaas

Gratis cursus AED bij LYRA
Zoals jullie vast wel weten hebben we in onze kantine een mooi AED apparaat (Automatische
Externe Defibrillator) hangen. Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van
levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het
reanimeren.
Sommige mensen binnen onze vereniging hebben een EHBO diploma of hebben een cursus
reanimeren gedaan. Dit is waardevol, omdat je wel moet weten hoe zo’n ding werkt. Sterker nog,
niet zomaar iedereen mag een AED bedienen.
Uiteraard hopen we dat hij nooit nodig zal zijn, maar voor het geval dat toch moet, organiseren onze
sportvrienden van voetbalvereniging LYRA een cursus. Deze cursus duurt maar één avond. De
cursusdagen zijn op dinsdagavond 24 februari en op 3 maart, aanvang 20:00 uur. Bij meerdere
aanmeldingen kunnen ze eventueel nog een extra cursus dag organiseren.
Vind je het waardevol om deze cursus te doen, voor jezelf, maar ook voor je vereniging of wil je weer
eens een opfrisser? Laat het mij dan weten, dan meld ik je aan. Deelname is kosteloos.
De eerste aanmelding is al binnen, maar er is zeker nog plek meer!
Jan Jaap Elenbaas

voorzitter@ckv-valto.nl / 06-29585387

Beste leden van VALTO,
Ik vernam zaterdagavond de prestaties van een aantal VALTO teams. Een van jullie was zo
vriendelijk mij persoonlijk verslag te komen doen in de triangel. Dat werd zeer gewaardeerd. Om de
daarbij passerende emotie te begrijpen moet ik u mee terug nemen in de tijd.
In den beginne speelde VALTO op een weide. De spreekwoordelijke plakken koeienpoep moesten
letterlijk verwijderd worden voordat tot korfballen kon worden overgegaan. VALTO speelde leuk.
Eerst bij de Christelijke korfbalbond, later bij de KNKV. De overgang naar het veld aan het kanaal
bracht wat lijn in het niveau van VALTO. Jaren en jaren bewogen wij ons tussen 3e klasse landelijk
(dat was toch al heel wat) en de eerste klasse afdeling (dat zouden we tegenwoordig 4e klasse
landelijk noemen).
U zult begrijpen dat wij van VALTO trots waren op dat niveau. En u zult ook begrijpen dat de magie
van hogere klassen (tweede klasse?, eerste klasse?) slechts behouden was aan verre verenigingen
in de grote stad. Aangenaam verrast was ome Willem dan ook dat VALTO zo’n 8 jaar geleden
warempel in de tweede klasse terecht kwam. Eerst op het veld en later ook in de zaal. Dat zou dan
wel ons nieuwe optimum zijn toch? Geholpen door de vele voorzieningen die VALTO beschikbaar
stelt, en blijkbaar trainers met ruime ervaring, bleek de afgelopen 2 jaar dat die tweede klasse niet
het einde was. VALTO promoveert naar de eerste klasse. En daarmee voor ons dorp een
ongekende hoogte. Heel mooi, een prestatie en niveau om trots op te zijn. Dat is het nieuwe VALTO.
Probeer dat maar eens te behouden.
Zaterdagavond moest Ome Willem toch een traantje wegpinken. Want stond VALTO 1 op het veld al
heel brutaal bovenaan in die eerste klasse. Deze zaterdag werd ook de nummer 2 in de
zaalcompetitie opzij gezet. En als ik goede informatie heb, wist VALTO ook van de nummer 1 te
winnen, eerder dit seizoen. Dus Ome Willem die al vele jaren korfbal en VALTO kan overzien weet
het sinds zaterdag zeker. Ook de eerste klasse wordt niet uw eindstation. Wij voorzien een
overgangsklasse vereniging binnen VALTO!
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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

Die bewustwording was een traantje waard lieve korfbalvrienden. Maar Ome Willem zou Ome
Willem niet zijn als hij daarbij niet het pientere vingertje op zou steken: “Behoud uw cultuur beste
VALTO leden”. En bestuur: “waardeer al uw leden en zorg voor plezier voor allen”. En met deze
kritische kanttekening kan Ome Willem met een gerust hart uitkijken naar de volgende wedstrijden.
Wie komt mij volgende keer verslag doen?
Hartelijke sportgroeten,
Ome Willem.

Ik was er zelf bij (3)
En dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Voortvarend als ik ben had ik mijn idee over een nieuwe
manier van scheidsrechteren gelijk doorgestuurd naar de allerhoogste instantie. En wat is er
tegenwoordig nog gemakkelijker dan gebruik maken van de computer. Het antwoord kwam zeer
spoedig.
Geachte heer/mevrouw
Hartelijk dank voor uw voorstel inzake de scheidsrechters. We hebben inmiddels alles driemaal
doorgelezen, maar we hebben geen idee waar u het over heeft. Uiteindelijk is in het hoofdbestuur
besloten dat ook zodanig aan u bekend te maken. Door puur toeval, mijn vriend las even mee toen ik
bezig was met dit antwoord aan u, kwam ik, eigenlijk dus wij samen, er achter dat u helemaal
verkeerd zat. Uw verzoek was gericht aan de KNKB en dat is de Koninklijke Nederlandse
Kaatsbond. Wij denken dat uw verzoek naar de KNKV gestuurd moet worden. U heeft ons inmiddels
wel erg nieuwsgierig gemaakt. We zullen dan ook vanaf dit moment de krantenberichten over
Uitfluiters bij korfbalwedstrijden naarstig in de gaten houden.
Met sportieve groeten,
Annemieke Bal – van der Kaats (echt waar) secretaresse KNKaatsBond
Op zich natuurlijk een aardige brief. Maar heeft nu niemand mijn verschrijving mijn vorige stukje
gezien? Wordt de Bijblijver wel helemaal gelezen? Ik ben nog van de Aanpakkertijd, Van de ckV

B

VALTO en de CK -periode. Het heeft me aan het denken gezet. Helaas duurde het een beetje
langer dan ik verwacht had. Gelukkig heb ik op het laatste moment mezelf weten te herpakken.
Daardoor was ik zaterdag net juist op tijd om nog even de korfbalsfeer te proeven. Zoals zo vaak:
klinkende resultaten en dompers wisselden elkaar af. Staat VALTO 1 op veilige afstand van de
e
onderste plaats? Kan A1 nog meer en handhaaft B1 zich op het hoogste niveau. Gaat het 2 nog
punten pakken? Heeft VALTO 3 nog kansen?
Daar ga ik de komende week eens diep over nadenken. Mogelijk ben ik volgende week er weer bij.
To Val
PS: Het verzoek is nog niet verzonden naar de KNKV. Laten ze bij de KNKB nog maar even op het
eindantwoord wachten.

Nieuws van de Technische Commissie
Hoe staan we er voor?
Even een overzichtje van onze wedstrijdsport teams met nog 3
competitierondes te gaan. De meeste mensen weten dat we met
veel VALTO teams afgelopen jaar omhoog zijn gegaan. Dat
betekent dat voor veel ploegen handhaven momenteel voldoende is,
bovenin meespelen is heel mooi. VALTO 1, VALTO 4, VALTO A1
zijn in dat opzicht veilig. Het lijkt goed te gaan met VALTO 2 en B1, maar scherpte is nodig in de
laatste 3 wedstrijdrondes om buiten degradatiegevaar te blijven. In de gevarenzone staan VALTO 3
en VALTO A2. Deze ploegen moeten we de komende weken helpen om nog een paar punten te
pakken. Kom op!
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Blessures bij VALTO 1,2 en publiek
Dit weekend blesseerden Thom (knie), Kees (zweepslag?) en Pamela (neus) zich tijdens de
wedstrijden van VALTO 1 en 2. Van Thom en Kees is waarschijnlijk bekend bij de aanwezigen. Veel
sterkte mannen, hopelijk zien we jullie weer snel terug. Betekent wel dat we moeten improviseren
voor komende belangrijke wedstrijden. Pamela (de moeder van Luke en Mike uit de E) zat in het
publiek en kreeg tijdens de wedstrijd een vervelende bal op haar neus. Niet zonder gevolgen, ze
hield er een gebroken neus en hersenschudding aan over. Namens heel VALTO wensen we ook jou
veel sterkte en hopelijk weerhoudt dit je er niet van om nog vaker bij VALTO te komen kijken!

Zaalfinale Ahoy op 5 april 2015
Hoewel de kaartverkoop voor de zaalfinale in Ahoy dit jaar pas op 5 februari. Maar VALTO heeft
alvast 25 kaarten veiliggesteld en wel voor de mooie prijs van 15 euro per persoon. Let op: bij deze
prijs zit nog geen vervoer inbegrepen. Meld je bij ondergetekende als je mee wilt. Later kijken we
dan even of we met auto’s of een bus gaan. Daarvoor kan er dus nog wel een bedragje bijkomen.
De zaalfinale vindt plaats op 5 april a.s. en je krijgt maar liefst 3 spectaculaire wedstrijden te zien: de
finale van de A-Hoofdklasse, de kleine finale voor de korfbal league en natuurlijk de finale van de
league. Kortom, je wordt de hele middag en avond bezig gehouden. Ga jij mee?
De deelnemers op dit moment:
Naam
Jan Jaap Elenbaas
Marleen Slaman
Petra Dijkstra
Totaal
Kaarten over

Aantal
1
2
5
8
17

Trainingen VALTO 3/4/5/6/7
Dinsdagen:
Oneven weken
(Feb 10 en 24, Maart 11)

19:30 VALTO 3/4
20:30 VALTO 5/6/7

Even weken
(Feb 3, 17 en Maart 3)

19:30 VALTO 5/6/7
20:30 VALTO 3/4
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Donderdagen:
Januari, Maart

20:30: VALTO 3

21:30: VALTO 4

Februari

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:
e

Rob van der Stelt

e

Arnold Kok

e

Mark van Geest

e

Johan van der Meer

e

Bart van Muyen

1 dinsdag vd maand
2 dinsdag vd maand
3 dinsdag vd maand
4 dinsdag vd maand
5 dinsdag vd maand

Herhaling berichten
Belangen in de slotfase competitie en gevolgen voor invallen
We naderen de laatste paar wedstrijden. Dat betekent (met name voor onze wedstrijdsport teams)
dat we goed kijken naar de belangen per wedstrijd. Daar waar nodig zullen we spelers laten invallen
in teams waar op dat moment het belang het hoogste is. Dat is soms vervelend maar echt
noodzakelijk om volgend jaar weer in deze klassen uit te komen! Graag jullie begrip. Heb je vragen?
Kom naar me toe.

Oefenen voor het veld
De oefenwedstrijden voor het veld zijn weer geregeld en wel op 14 en 21 maart. Check de VALTO
website onder “Competitie->Wedstrijden” en scrol helemaal naar beneden. Of kijk onder “Teams” bij
jouw team. Boek ze in je agenda zodat je niet af hoeft te zeggen!

Eindelijk: de APP voor jouw korfbalinfo
Daar is ie dan, de APP voor jouw korfbalinformatie. Met je team, je wedstrijden en de uitslagen. Ook
kun je naar alle andere teams kijken. Pik de APP op in de Apple Appstore of Google Pleaystore
(naam: Sportlinked) of kijk op www.sportlinked.nl.
Als je de APP hebt gedownload moet je jezelf registreren. Dat doe je met:
1) Je achternaam zoals deze bij de bond bekend is.
2) Je spelerskaartnummer zoals deze bij de bond bekend is.
3) Je e-mail adres zoals VALTO die kent (waarop je bijvoorbeeld je contributiefacturen
ontvangt).
Heb je twijfels hierover? Op de VALTO site staat een handleiding. Lukt het nog niet, stuur mailtje
naar ondergetekende. Let op: binnenkort zullen de papieren wedstrijdformulieren vervallen en wordt
alles geregeld via deze APP.

Kangoeroes
Onze kangoeroe instuif van begin januari heeft effect. Wederom 8 kangoeroes die lekker bij VALTO
komen spelen. Hopelijk worden ze alle 8 straks lid van VALTO! Goed gedaan dames die de
kangoeroes onder hun hoede hebben!

Beach korfbal
Zin om te beach korfballen? Hier zijn twee evenementen waar een team op basis van inschrijving
aan mee kan doen:
21 februari: NK-Jeugd indoor: http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/nk-jeugd/
11 en 12 juli 2015: Toernooi bij Fortuna’68: http://fortunatoernooi.nl
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Per direct: aangepaste trainingstijden
Per direct wijzigen een aantal trainingstijden op dinsdag:
18:30 – 19:30

hal 2

VALTO B2

19:30 – 20:30

hal 2

VALTO 3/4 (oneven weken) - VALTO 5/6/7 (even weken)

20:30-21:30

hal 2

VALTO 3/4 (even weken) - VALTO 5/6/7 (oneven weken)

Namens de TC, Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

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

Datum
Vrijdag 6 maart
13 maart t/m 16 maart
21 maart 2015
24 april 2015
20 juni 2015

Tijd
16.00 uur

Wat
Bowlen voor de jeugd
Trainingsweekend
VALTO Summer Here We Come
Giga Kangoeroe Dag Koningsspelen
VALTO EINDDAG

Plaats
Ermelo

We"gaan"weer"bowlen!""
Vrijdag%6%maart%
Met"alle"teams,"van"de"welpen"tot"en"met"de"B,"gaan"we"gezellig"bowlen"en"daarna"
eten"in"de"Villa."Kijk"op"het"volgende"schema"wanneer"je"verwacht"wordt;"hoeveel"het"
kost"en"waar"je"moet"verzamelen.%
Team%

Verzamelen%

Kosten%

Afgelopen%

F"&"Welpen"

Villa"Valto"

15:45"

5,00"€"

17:45"

D"&"E"

Villa"Valto"

16:45"

5,00€"

18:45"

B"&"C"

Bowling"

17:55"

6,00"€"

20:00++"
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 behaalt een hele belangrijke overwinning!
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Door het gelijke spel van vorige week tegen ODO, staat alles nog dicht bij
elkaar in de 1ste klasse E, daardoor is elke punt belangrijk en is nog
niemand zeker van lijfsbehoud. Vandaag stond de lastige thuiswedstrijd
tegen Swift op het programma. In de uitwedstrijd werd er duidelijk en
terecht verloren, maar in De Lier is het lastig winnen van VALTO.
Wederom was de opstelling weer enigszins gewijzigd, Niels Koole was
weer helemaal fit en begon weer in de basis. Thom Voskamp en Niels Koole waren net als tegen Tilburg van
vak gewisseld, waardoor er bij het opstellen weer wat extra overleg was tussen de coach van Swift en zijn
spelers. Net als tegen Tilburg stond er al een psychologische 2-0 op het scorebord. Vooraf had Marco
Swikker één opdracht; wilde VALTO deze wedstrijd winnen, dan moesten er doelpunten van de dames
komen.
Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Swift, maar direct daarna was er het antwoord van
Thom Voskamp, 1-1. In de beginfase was het vooral Swift die het initiatief in de wedstrijd nam. Na de 1-2,
kreeg VALTO een behoorlijke domper. Thom Voskamp kwam neer na het springen en voelde direct dat het
weer fout zat met zijn knie. Zijn knieschijf zat er weer naast, hij kon hem zelf nog wel terugzetten, maar de
wedstrijd kon hij niet meer uitspelen, sterkte in ieder geval Thom! Dus na 5 minuten bracht Marco Swikker
Pieter van Muyen in. Niels Koole maakte nog de gelijkmaker, maar hierna kwam VALTO weer even in een
dip en verloor de scherpte in de verdediging, waardoor Swift uit kon lopen naar een 2-5. Maar na 10 minuten
spelen kon VALTO 1 zich weer herpakken en door doelpunten van Niels Koole en Sharon Prins werd de
aansluiting weer gemaakt, 4-5. Hierna maakte Swift nog 4-6, wat achteraf de laatste treffer voor de rust zou
zijn voor Swift. Bij VALTO namen vanaf dit moment de dames het initiatief door doelpunten van Naomi
Grootscholten, Ellen van der Haagen en Sharon Prins stond er een voorsprong van 8-6 op het scorebord. In
de verdediging werd er veel druk gezet op de tegenstander, waardoor er nauwelijks goede schoten konden
worden geleverd. Doordat VALTO ook fel rond de korf was, kon de bal veelvuldig worden onderschept en zo
kon de aanval van VALTO keer op keer aanvallen en werken aan de voorsprong. Door doelpunten van Rob
de Ruiter, Frank de Rijcke en Naomi Grootscholten stond er met de rust een tussenstand van 11-6 op het
scorebord.
In de rust was coach Marco Swikker duidelijk tevreden met het vertoonde spel en het aantal
damesdoelpunten. Wel moest er nu doorgedrukt worden en moest er blijven worden gescoord om de
voorsprong te behouden.
In de tweede helft was het eerste doelpunt weer voor Swift, maar Naomi Grootscholten maakte met haar
derde doelpunt direct weer 5 doelpunten verschil 12-7. Nu werd er om en om gescoord en stond er na 12
minuten spelen in de tweede helft een 14-10 op het scorebord door doelpunten van Pieter van Muyen en
Ellen van der Haagen. Vorige week lukte het VALTO niet om dit gat van 4 doelpunten te vergroten, waardoor
ODO nog kans kreeg op gelijk te komen, VALTO mocht deze week niet weer dezelfde fout maken, dus
moest er blijven worden gescoord. Sharon Prins deed dit prima en maakte ook haar derde doelpunt en door
een doelpunt van Rob de Ruiter stond het met nog tien minuten te spelen 16-10. Het gat werd zelfs even 7
verschil door Frank de Rijcke, maar daarna liet VALTO Swift toch weer even in de wedstrijd komen door ze
er drie op rij te laten maken, 17-13. Manon van der Ende kwam nog in het veld voor Ellen van der Haagen,
Ellen had behoorlijk last van een botsing met een heer van Swift. Er werden nu lange aanvallen opgezet en
er werden alleen goede kansen gepakt, om niet hetzelfde te laten gebeuren als vorige week. Niels Koole
maakte nog de 18-13 en Manon van der Ende pikte ook nog een doelpuntje mee 19-13. Hierna klonk het
eindsignaal van de scheidsrechter. VALTO heeft weer thuis gewonnen, mede door de vele
damesdoelpunten. Volgende week mag VALTO naar KCR, thuis werd er knap gewonnen van deze
tegenstander. Kom allemaal kijken of VALTO ook uit van KCR kan winnen!
Doelpuntenmakers: Naomi 3, Sharon 3, Niels 3, Rob 3, Ellen 2, Frank 2, Pieter 1, Thom 1 en Manon 1.
Groeten VALTO 1
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Oranje Wit 2 – VALTO 2 18-18
Vorige week mocht de reserveteams van Oranje Wit en VALTO tegen elkaar aantreden in Dordrecht. De A1
mocht voor ons spelen in dezelfde hal en deze wist de punten helaas niet mee te nemen naar De Lier.
Vastberaden om dit bij ons wel te doen ging VALTO 2 van start. Ruben deed mee op de plek van Kees, die
e
we hadden uitgeleend aan het 1 . In de heenwedstrijd stond na 60 minuten een stand van 15-15 op het
scorebord, terwijl VALTO nog 12-5 voor had gestaan. We wisten dus dat er kansen waren op punten,
ondanks dat Oranje Wit boven ons staat in de competitie. Het begon in Dordrecht al gelijk spetterend met
doelpunten aan beide kanten. Oranje Wit nam de leiding met 2 punten verschil en heeft dit eigenlijk heel de
wedstrijd vast weten te houden. VALTO bleef mee scoren waardoor het verschil niet groter werd. In de
laatste minuten wist VALTO op wilskracht er nog een punt uit te slepen omdat Ruben in de dying seconds de
18-18 erin schoot. VALTO heeft door goed spel en echte teamspirit knap een punt weten te halen tegen een
e
tegenstander die bol staat van de individuele klasse. Het 2 blijft progressie boeken en laat steeds vaker
e
zien dat het in de 1 klasse thuis hoort, hulde!
Groeten, VALTO 2

VALTO 2 – Swift 2

Sponsor: Martin Stolze
Na afgelopen zaterdag één van de beste wedstrijden dit seizoen gespeeld te hebben tegen Oranje Wit 2 met
een gelijkspel als eindstand, mochten we zaterdag 31 januari om 14:30 aantreden tegen Swift 2. Swift 2
kennen we nog van de vorige keer dat we tegen hen moesten in Oost-Souburgh. Deze wedstrijd hadden we
verloren door onze eigen schuld, we begonnen niet scherp en gingen dan ook de rust in met maar 2
doelpunten, terwijl we de tweede helft gewoon gewonnen hadden. Hieruit wisten we dat we Swift eigenlijk
konden hebben, mits we met z’n allen vanaf minuut 1 volledig geconcentreerd op de wedstrijd zouden staan.
In het begin van de wedstrijd gingen we gelijk op, het werd 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 enzovoort. Totdat een paar
minuten voor rust we 6-10 achter stonden. Gelukkig scoorden het vak Niels, Luuk, Lotte en Mirjam de 7-10
en de 8-10 voor rust, waardoor we met iets meer hoop de rust in gingen. Na een kort praatje waarin werd
gezegd dat sommige van ons meer moesten gaan schieten en andere geconcentreerd moesten blijven
de
verdedigen, begonnen we weer aan de 2 helft. Als snel stond het 10-10 en leek het erop dat de wedstrijd
weer gelijk op zou gaan. Helaas zakte we toen een beetje in waardoor het van 10-10 gelijk naar 10-14
achter ging. Met een paar wissels aan onze kant hoopten we dat de stand weer gelijk zou komen. En het
werd nog spannend ook. De precieze stand verloop weet ik eerlijk gezegd niet meer, maar het is nog wel
gelijk geworden. Helaas scoorde Swift wel de 18 en wij net niet, waardoor we uiteindelijk met 17-18 verloren
hebben. Al met al was het een redelijke wedstrijd, maar was het doelpercentage aan onze kant erg laag en
waren er momenten waarop we er opeens 4 op rij door lieten. Nog voldoende verbeterpunten dus. Volgende
week mogen met heel de selectie naar KCR. KCR 2 staat met 6 punten voorsprong op de nummer 2 ruim
boven aan en is al haast zeker van het kampioenschap, maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet ons
stinkende best gaan doen. En misschien wel voor een stunt gaan zorgen, wie weet, maar dat zullen we
volgende week zien.
VALTO 2

VALTO 3 - Tempo 4
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen tempo 4, zij stonden 2 punten boven ons. Aangezien we nog niet
veel punten hebben weten te behalen, moeten we eigenlijk nog punten halen om veilig te zijn. We starten de
wedstrijd zonder Jeroen daarvoor in de plaats speelde Hans. We moesten de wedstrijd scherp en fel starten,
maar dat lukte niet.. De ballen wilde er niet en er zat simpelweg niet genoeg pit in. We gingen dan ook maar
met een zeer teleurstellende 4 doelpunten de rust in. Na de rust gingen we vol goede moed de wedstrijd
weer in, maar helaas lukte het niet dichterbij te komen en heeft winst er ook eigenlijk geen moment
ingezeten.. Als er niet gescoord word dan word het erg lastig een wedstrijd te winnen, erg zonde! De
eindstand was een nederlaag van 12-8.
Volgende week moeten we tegen KVS die bijna alles heel dik gewonnen hebben en het zaterdag dus ook
nog eens hun kampioenswedstrijd is! We gaan er alles aan doen om het ze zo moeilijk mogelijk te maken!
Groetjes, VALTO 3

De Bijblijver, 2 februari 2015

12

VALTO 3 verzuimd weer te scoren…..
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 3 uit tegen Tempo 4. Voorafgaand aan de wedstrijd had Tempo 8
punten en VALTO 6 punten. Winst zou dus meer dan welkom zijn, want dan zouden beide ploegen op
gelijke hoogte komen. Gezien de wedstrijd was het zeker mogelijk, maar zoals wel vaker dit seizoen
verzuimde VALTO om te scoren. Met rust stond er een schamele 6-4 stand op het scorebord. Coach Michiel
liet in de rust duidelijk blijken niet tevreden te zijn over het spel en verwachtte in de tweede helft een ander
e
team in het veld. Helaas wilde het in de 2 helft ook niet echt lukken. Reserves Denise, Mark en Nikki
werden nog ingezet, maar ook dat mocht niet baten. De eindstand werd 12-8 en dat betekende weer geen
punten. Concurrent DES wist wel te winnen van de onderste, waardoor het steeds nijpender wordt in de
onderste regionen. A.s. zaterdag komt koploper KVS naar De Lier. Eigenlijk een onmogelijke taak om tegen
deze ploeg punten te pakken, want KVS is echt een maat te groot in deze poule, maar de punten zijn wel
broodnodig! Bij winst is KVS kampioen……
Groetjes VALTO 3

VALTO 6- Top/Quaritio 8
Vandaag de wedstrijd tegen Top op het programma, de uitwedstrijd wonnen we met 8-7 dus we wisten dat
het geen appeltje eitje zou worden.
Door afwezigheid van GJ (Dagje Duitsland), Jelle (vakantie), Niels (Net vader geworden van Babet) en Wilco
(geen idee) was gelukkig Jesper bereid om met ons mee te doen.
Het aanvalsvak (Gerda, Linda, Rinze en Frank) begon scherp aan de wedstrijd, is ook wel is anders, en zo
kwamen we op een 2-0 voorsprong. De tegenstanders hadden het goed afgekeken en het werd 2-2. Door
Gerda en Frank stond er vrij rap daarna een 4-2 stand op het bord. Toen werd ook de conclusie getrokken
dat het andere vak (Marije, Petra, Ruud en Jesper) het verschil moest gaan maken. Dat vak ging steeds
soepeler draaien wat resulteerde in een 6-4 voorsprong met rust.
De 2e helft kwam Jeannette erin voor Petra. VALTO 6 kon het tempo en onder leiding van Gerda in het ene
vak en Ruud en Marije in het andere vak werd de score uitgebouwd.
Wat uiteindelijk resulteerde in een 15-9 overwinning. Scores: Gerda 5x, Ruud en Marije 3x, Frank 2x, Jesper
en Rinze 1x
Ryanne en Jesper bedankt voor het spelen en reserve zitten.
Volgende week mogen we "terug naar"Oegstgeest, hopelijk kunnen we daar de punten meenemen.

VALTO B1 – Avanti B1
Zaterdag 31-1-15 speelde wij tegen Avanti.
Het is 17-7 geworden.
Groetjes VALTO B1
Voor de samenvatting van de gespeelde wedstrijd kunt U gerust de spelers van de B1 aanhouden voor
informatie……
p.s. Als u volgende keer wilt weten hoe de wedstrijd is verlopen kom dan gewoon is langs.
Dat kunt U genieten van een spannende wedstrijd.

VALTO C2 – AVANTI C3
Zaterdag 31 januari gingen we vol goede moed naar Avanti. Onze echte coaches waren er niet dus heeft de
vader van Fabian ons geholpen, bedankt!!
We begonnen moeizaam, maar Julia maakte de 0-1 met een doorloop. Kort daarna maakte Avanti 1-1.
Fabian maakte via een schot de 1-2, en daarna maakte Fabian ook de 1-3 met een strafworp.
Wouter maakte de 1-4 door een doorloop. En toen was het rust.
Vlak na rust maakte Rolf de 1-5, en Inge 1-6 allebei door een schot.
Avanti maakte de 2-6, maar spannend werd het niet want Wouter en Iris zorgde voor de 2-7 en de 2-8 door
allebei een schot te scoren.
Kitty scoorde ook nog een doorloop, de 2-9.
Avanti pikte hun laatste doelpuntje mee, de 3-9.
Maar Iris en Wouter zorgde voor de laatste doelpuntjes 3-10 en 3-11, door weer allebei een schot te scoren.
Toen floot de scheids voor het einde van de wedstrijd, en hadden we weer 2 punten gepakt.
Gr. De C2
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VALTO D1 - GKV D1
Vandaag speelden we thuis tegen GKV, het zou een spannende wedstrijd worden want de vorige keer
verloren we van hun. De wedstrijd was begonnen en we waren gelijk goed bezig, al snel scoorde Julia ons
eerste doelpunt. Helaas scoorde onze tegenstander er snel ook één en nog één. We hadden heel erg veel
kansen maar helaas wilden ze er niet in. Gelukkig kwam er toen opeens een doelpunt van Koert en gingen
we met 2-2 de rust in.
De tweede helft ging ook goed, Koert scoorde er weer één en even later scoorde Iris er 2. Daarna scoorde
de tegenstander er 2 en was de wedstrijd afgelopen.
VALTO D1 won met 5-4 van GKV!!
Annelie, David en Daan bedankt voor het reserve zitten en spelen.
Groetjes Rosanne

VALTO D2 - GKV D2
Om 11:15 begon de wedstrijd met in de aanval: Jolijn, Elise, Daan en Freek en in de verdediging:
Kim, Annelie, Jordi en Tessa.
De aanval begon scherp en al gauw scoorde Elise de 1-0 en de 2-0. De verdediging hield het dicht.
Wisselen van vak.
Bij de aanval lukte het maar niet om te scoren. Helaas wel bij GKV. We gingen de rust in met 2-2.
Na de rust kreeg GKV een strafworp en die zat. 2-3. De aanval kreeg een heleboel kansen maar die gingen
allemaal mis. Wisselen van vak.
De verdediging van VALTO kreeg het lastig. GKV bleef scoren.
2-6 stond het inmiddels. Toen pakte Jordi zijn kansen en scoorde er 3. 5-6. En dat was ook de eindstand.

ODO – VALTO D4
Wij hebben 3-1 verloren. In Maasland.
Sanne Rijsdijk uit de E1 en Brecht uit de E2 hebben ingevallen.
De gene die het doelpunt heeft gescoord is Daan.
Daan heeft met een doorloop gescoord.
De volgende keer beter.
Groetjes Daan van Oudheusden.

VALTO D5
Zaterdag speelde de D5 tegen KVS D4 de koploper.
Het werd gelijk 0-1 voor KVS al snel maakte Marleen 1-1. Ze kwamen weer op achterstand de 1e helft ging
niet zo goed. De 2e helft was echt beter met nog meer doelpunten van Ibrahim Marleen en Indy was het 510 geworden. Helaas verloren maar begin volgende keer gelijk zoals in de 2e helft !!!
Groetjes Claudia en Indy

Avanti E1 – VALTO E1
zaterdag was een spannende wedstrijd tegen Avanti. We hadden helaas verloren tegen hun.
Bij ons had David er 5 en Sanne Rijsdijk 1. We hadden veel kansen maar de meeste waren mis.
Bij David kwam zijn beugel tegen zijn lip en moesten we verder spelen met Emma die wissel stond.
Alhoewel hebben we zo ons best gedaan het was 7-6 voor Avanti.
Emma, Niels, David en Sanne Rijsdijk hebben in een ander team van VALTO ook gespeeld.
David in de D1, Emma en Niels bij de D3 en Sanne Rijsdijk bij de D4.
We kunnen ook nog samen kampioen worden als we winnen van Reflex.
Volgende keer beter.
Groetjes van Sanne van Oudheusden.
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VEO E3 TEGEN VALTO E2
Vandaag speelde we tegen VEO de club uit voorburg.
Het ging heel goed maar niet iedereen was top fit.
Lisa was ziek dat vonden we heel jammer.
ste
Maar de 1 helft stonden we al 6-0 voor daar waren we blij mee.
Toen scoorde hun er 4 maar toen wij weer 7.
Uit eindelijk hebben we met 13-4 gewonnen en hebben we een leuke wedstrijd gespeeld.
Toen trakteerde onze( top) coachen Sheila en Thijs chips.
Groetjes Elise van Geest

VEO E5 – VALTO E4
Vandaag mocht de E4 op bezoek bij VEO in Voorburg. Of Deo, zoals de kinderen zelf hadden verzonnen.
Helaas waren Nova en Rozanne ziek en moesten we op zoek naar een invaller. Gelukkig wilde Tim Krapels
met ons mee. Na een praatje van coach Marleen en een warming up, begonnen we aan de wedstijd. Tim
stond de eerste 10 minuten langs de kant om nog even te kijken hoe het in de E ook alweer gaat. Niet
schieten als je verdedigd staat!
De E4 kwam goed uit de startblokken en had veel balbezit. Ook werden er volop kansen gecreëerd. Alleen
was het lastig om deze erin te krijgen. De dubbele doorloop ging vandaag erg goed en de tegenstander wist
niet waar ze heen moesten om hun juiste jongetje of meisje te verdedigen! In de eerste 10 minuten opende
Suzanne de score waar ze zelf een beetje van schrok. Langzaam liep de score op door doelpunten van
Jens, Julia en Tim. In rust stonden we met 0-4 voor. Het praatje in de rust was dan ook kort: ga zo door! Na
rust scoorde ook Maaike een mooi doelpunt en hadden we alle 5 een punt gemaakt! In de laatste time-out
spraken we af dat iedereen die er in stond nog 1x zou scoren zodat we met 0-9 zouden eindigen. Deze
afspraak lukte niet helemaal maar Tim scoorde nog 4x en Maaike nog 1x en natuurlijk hadden we daar alle
vier heel goed aan meegewerkt. De einduitslag was dan ook 0-10 voor VALTO E4! Ook de strafworpen
werden gewonnen waardoor we met volle winst weer terug naar De Lier toe konden.
Tim bedankt voor het invallen, het ging super! En meiden beterschap!
Maaike en Marleen

VALTO E6
De spannendste wedstrijd sinds tijden VALTO E6 tegen Phoenix E4. VALTO kwam op 1- 0 . er waren heel
veel kansen aan bij allebei. Ze waren erg aan elkaar gewaagd. Toen lukte het Phoenix om 1-1 te maken.
Na de rust, gelijk opgaande wedstrijd het werd 2-2. Laatste 10 minuten kwam de mokerslag en werd de
wedstrijd beslist op 5-2 VALTO.
Jullie hebben het briljant gespeeld met z’n alle.

Pernix E4 – VALTO E6
Zaterdagochtend was het vroeg vertrekken voor een wedstrijd tegen Pernix in Leiden. De afgelopen weken
heeft de E6 het gat in de korf gevonden en wordt er lekker veel gescoord. Komt dat door onze nieuwe
shirts? We hoopten van niet omdat we vandaag in het wit speelden. Pernix begon met een lange aanval, en
omdat wij slordig gooiden hadden zij meer de bal. Gelukkig was daar Anouk die ons op voorsprong zette. En
als er één doelpunt door de korf gaat, dan volgen er meer bij VALTO E6. Meteen was daar Christy die de
stand op 0-2 zette na een perfecte aanval. Even een time-out en toen was het “Guillermo-tijd”. Hij zette de
stand voor rust op 0-6, waaronder met een doelpunt vanaf de middellijn! Ondertussen werd er door iedereen
keihard gewerkt en Lucas en Christy bleven maar ballen onderscheppen. Na rust kreeg Guillermo even
adempauze, maar doordat Christy hard viel moest hij al snel het veld weer in. Pernix wist ondertussen 1x te
scoren voordat Guillermo 1-7 maakte. De laatste tien minuten had de E6 nog heel veel energie over. Het
regende kansen, en het was weer drie keer Guillermo die scoorde. Danique zette vervolgens de eindstand
op het scorebord: 1-11. Vandaag was Guillermo de topscoorder, maar in de afgelopen vier wedstrijden heeft
de E6 al 36 doelpunten weten te maken! Het leuke is dat iedereen daarbij zijn doelpuntjes bijdraagt. Nu zijn
we twee weken vrij, om daarna thuis de kraker te spelen tegen koploper Dubbel Zes. Dan zullen we de
doelpunten (en onze trouwe supporters) weer hard nodig hebben!
De E6
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VALTO F2 – KVS F2
Op zaterdag mocht de F2 aantreden tegen de koploper KVS F2. Max ging deze keer mee als coach,
aangezien alle vast coaches niet konden. Tegen KVS begon de F2 heel erg goed en stonden ze zelfs met 40 voor. Daarna vond KVS helaas ook het gat in de korf en zo was de ruststand 7-6, nog wel in het voordeel
van de F2. Helaas kon de F2 het niet volhouden, vooral het scoren ging in de tweede helft niet meer zo
goed. Zo wist KVS met 12-9 te winnen. Weinig tijd om te treuren, want Jonne ging trakteren en ’s middags
waren ze samen met de F1 team van de week.
Lucas

VALTO F3 (zaterdag 24 januari)
Afgelopen zaterdag mocht VALTO F3 uit spelen tegen Lynx F1 uit Leidschenveen.
Vorige week waren we vrij, en dan moeten we er altijd weer even inkomen.
Toch konden we de eerste 10 minuten drie keer scoren met 1 tegendoelpunt.
De scheidsrechter was nogal twijfelachtig aan het fluiten, meerdere malen riep onze coach Nancy,
“VALTO de bal, neem hem maar.. ” de scheidsrechter knikte dan tevreden met het genomen besluit van
onze coach. En zo gingen we de rust in met de stand 2-5.
Na de rust ging de tegenstander door met een super speler, maar daar had VALTO geen last van. het
scoren ging gewoon door het werd 2-6 toen 2-7 en daarna 2-8 en 2-9 de ballen vlogen erin.
De laatste 10 minuten heeft de F3 wel heel vaak geschoten maar ze wilden er niet meer in. Lynx scoorde
nog 1 punt En wij nog 1. De eindstand was uiteindelijk 3-10 Gewonnen ! heel goed gedaan !
Kees Mostert.

JEUGDWEEKEND 2015
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we gaan er een
nóg leuker weekend van maken dan vorig jaar!
Het hoe en wat blijft nog even een verassing, maar
natuurlijk kan je je al wel opgeven!
Stuur een mailtje naar jeuk@ckv-valto.nl met je naam en
team en zorg dat je er bij bent!
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