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Uitslagen 7 februari 

 
 
Opstellingen 14 februari  
 
Vertrekken om 15:20 
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, Twan, Ruben K, Laurens V 
 
Valto 3 
Vertrekken om 13:15 
Dames: Denise, Petra D, Laura R, Aileen, W.A.  
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Jeroen, Kevin, Marco 
 
Valto 4  
Vertrekken om 16:30 
Dames: Annemiek, Kirsten, Lysanne, Rosalie, W.A.  
Heren: Hans, Mark, Martin, Marco, Michiel C 
 
Valto 5 
Vertrekken om 14:45 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Linda, Petra de J 
Heren: Daniël V, Laurens E, Vincent, Nick, W.A.  
 
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 
 
 



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

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

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

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

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

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
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Scheidsrechters in volgorde tijd 

 
 
Nabeschouwingen senioren 
 
Selectie 
Vorige week werd door Valto 1 in eigen huis de nummer 2 verslagen met 19-13 en deze week was het de 
beurt om naar KCR af te reizen en hier een mooi resultaat neer te zetten. Met een gewijzigde opstelling kon 
Valto 1 geen deuk slaan in de verdediging van KCR, er werd verloren met 26-17. 
Vorige wedstrijd speelde Valto 2 sterk maar was het net niet goed genoeg om de punten in De Lier te 
houden. Deze week probeerde ook Valto 2 bij KCR de punten weg te nemen en mee te nemen naar De Lier. 
In een spannend en gelijk opgaand duel werd er hard gevochten voor elk doelpunt maar Valto 2 moest de 
punten achterlaten. KCR won dit duel met 19-15 en verstevigd zo haar plaats.  
 
Wedstrijd sport 
Valto 3 zit in zwaar weer en strijd elke week voor de punten net zoals het dat vorige week deed in de 
verloren wedstrijd tegen Tempo. Deze week kwam de koploper KVS op bezoek in De Lier om te proberen 
hun koppositie verder uit te bouwen. KVS deed waar het goed in is deze week en bouwde zou gedurende de 
wedstrijd een ruime marge op. Valto 3 verloor de wedstrijd met 15-25 en blijft de komende weken strijden 
voor haar punten.  
Na de winst in de vorige twee derby’s was het deze week de beurt om af te reizen naar Oranje Nassau voor 
Valto 4. Ook hier een wedstrijd met enkele leuke verrassingen in de basis maar helaas moest het vierde 
haar meerdere erkennen, de wedstrijd ging verloren met 19-7.  
 
Breedte sport 
Valto 5 speelde na enkele weken eindelijk weer eens een wedstrijd en deze keer was het de beurt om naar 
Delft te rijden voor de wedstrijd tegen Excelsior. Waarin zij er in de eerste helft met 9-1 achter kwamen lukte 
het wel om in de rust het tij te keren. Koppen werden bij elkaar gestoken en dat leidde tot een vele malen 
betere helft maar het resultaat was niet genoeg, Excelsior won met 13-9.  
Na de winst op TOP van vorige week stond deze week de wedstrijd tegen Fiks op het programma, een 
mooie uitwedstrijd. In een goede wedstrijd van het 6e werd er met 8-10 gewonnen en werd de 3e plek in de 
poule verstevigd!  
Valto 7 speelde deze week wederom laat maar er was goede zin om deze wedstrijd te winnen want het 7e 
mocht wel thuis aan de bak. Avanti 9 was de tegenstander deze week en dat was moeilijke tegenstander 
maar toch werd er gewonnen, einduitslag een mooie 7-6 overwinning.  
 
A-jeugd 
Vorige week werd er gewonnen van Albatros door onze A1 en deze week was het de beurt om samen met 
de selectie af te reizen naar KCR. In een wedstrijd waarin er enkele spelers gemist werden kon Valto niet 
voorkomen dat KCR er met de winst aan de haal ging. De nummer 5 in de poule was te sterk met 19-17.  
 
Door de winst op ODO van vorige week was de A2 vol goede moed om stevig de strijd aan te gaan met de 
koploper in de poule, Avanti. Avanti begon helaas sterker aan de wedstrijd en nam de leidende rol in de 
wedstrijd waardoor het de wedstrijd met 7-18 won.  
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Valto A3 staat op een mooie 3e plek in de poule en de wedstrijd tegen TOP zou dan ook geen probleem 
moeten zijn voor de A junioren. Alleen dit bleek toch een ander verhaal te zijn, TOP begon namelijk heel 
anders aan de wedstrijd dan dat het in De Lier deed. TOP A4 versloeg onze A3 met 12-6 en stuurde Valto 
zo naar huis zonder punten.  
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen PKC B1. VALTO ging goed van start en wist halverwege de eerste helft een 
voorsprong te pakken, 4-6. Hierna wilde het even niet lukken en daar profiteerde PKC van, waardoor de 
ruststand 8-6 was. De tweede helft ging vervolgens gelijk op en zo werd het 14-12. En zo was het gevoel na 
afloop hetzelfde als de thuiswedstrijd: hier had meer in gezeten…. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KCC. 
Thuis had VALTO een off-day en werd er met 4-17 verloren. Afgelopen zaterdag heeft KVS verrassend 
gewonnen van KCC, dus dan zou winst voor VALTO ook mogelijk moeten zijn. 
VALTO B2 was vrij en zij komen 28 februari pas weer in actie. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen Fortuna C1. De eerste helft ging het gelijk op en had er meer in gezeten dan 
een 3-4 ruststand als er zorgvuldiger met het balbezit en de kansen omgegaan was. In het eerste gedeelte 
van de tweede helft bleef VALTO ook nog goed bij, maar daarna maakte Fortuna toch het verschil en liep uit 
naar een comfortabele voorsprong. Eindstand 8-14. De C1 is nu twee weken vrij en speelt op 28 februari 
weer. 
VALTO C2 speelde uit tegen Dijkvogels C2. Thuis werd er met 8-6 van deze ploeg gewonnen, maar de 
laatste weken wil het bij de C2 niet zo erg lukken. Ook dit keer liep de C2 achter de feiten aan. In de eerste 
helft kon de C2 nog wel aardig bij blijven, maar na rust was er te veel balverlies, kwamen er aanvallend maar 
weinig kansen en werd er verdedigend te veel weg gegeven. Hierdoor liep Dijkvogels steeds verder weg. 
Uiteindelijk werd het 10-4. A.s. zaterdag is de C2 vrij. 
VALTO C3 was vrij en is komende week ook nog een keer vrij, om daarna nog vier wedstrijden te spelen. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Weidevogels D1. Uit werd er met 6-5 verloren, maar de afgelopen 
wedstrijden heeft de D1 laten zien thuis een stuk sterker te spelen. Dit keer speelde de D1 weer een goede 
wedstrijd en leek het er op dat de tegenstander last had van het late tijdstip. De ene mooie aanval na de 
andere werd afgerond met een doelpunt en zo eindigde de wedstrijd met een 10-2 voorsprong. A.s. zaterdag 
speelt de D1 uit tegen Phoenix D1, een ploeg die ze nog niet eerder tegen kwamen. 
VALTO D2 speelde uit tegen Dijkvogels D2. Thuis werd er met 7-2 gewonnen en gezien de stand zou het dit 
keer ook weer een makkelijke overwinning moeten worden. Toch werd het dit keer een stuk spannender. 
Uiteindelijk wist de D2 wel te winnen, 3-5. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen ODO D1, een ploeg die nog 
mee doet om het kampioenschap.   
VALTO D3 speelde uit tegen VEO D3. Thuis werd er met 3-6 van deze ploeg verloren, maar gezien de stand 
zou VALTO een stuk beter moeten zijn. Dat werd dit keer ook duidelijk op het veld, want de D3 scoorde er 
lekker op los. Een eindstand van 3-15 tot gevolg. De D3 staat nu bovenaan in de poule, maar heeft een paar 
wedstrijden meer gespeeld dan de overige teams. De komende weken is de D3 vrij en is het afwachten wat 
de concurrenten doen. 
VALTO D4 was vrij en zij komen 28 februari pas weer in actie. 
VALTO D5 speelde uit tegen Dijkvogels D3. Deze ploegen stonden nog niet eerder tegen over elkaar in de 
zaalcompetitie en gezien de stand zou het wel eens een spannende wedstrijd kunnen worden. Helaas was 
Dijkvogels net even een maatje te groot, maar de D5 wist wel een paar mooie doelpunten te maken. 
Eindstand 7-4. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen koploper HKV/OE, dat zal geen makkelijke wedstrijd 
worden, maar thuis wist VALTO het HKV ook moeilijk te maken, 2-4, dus wie weet?! 
 
E-jeugd 
Alle E-teams waren vrij. Komend weekend komen de E2 en de E4 in actie tegen Alo en Dijkvogels.  
 
F-jeugd 
Valto F1 ging op bezoek bij ONDO F2. De uitslag was vrij duidelijk, Valto was sterker dan ONDO. Met een 
10-18 overwinning op zak kon de F1 weer terug naar De Lier. Komende week speelt de F1 uit bij KVS, de 
nummer 3 uit de poule. Valto F2 was vrij en is ook komende zaterdag weer vrij. Valto F3 speelde uit bij 
Phoenix F2. Vorige keer werd er met 3 doelpunten verschil gewonnen en dat verschil werd dit keer 1 punt 
groter. Er werd 5-9 gewonnen. Komende zaterdag is de F3 vrij. Valto F4 speelde tegen Tempo F2. Vorige 
wedstrijd werd het nog 16-14 nu liet de F4 zien dat ze flink gegroeid zijn. Dit keer scoorde Valto er weer 16 
maar werd er zo goed verdedigd en onderschept dat Tempo maar 7x kon scoren. Een 7-16 overwinning dus. 
Komend weekend is de F4 vrij.  
 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Nieuws van het bestuur  
 
Een weekend in maart 
In een tijd dat er veel aandacht wordt besteed aan prestatie, is het fijn om te horen dat 
er ruimte is voor gezelligheid binnen de vereniging. Ik laat dan ook de vier wedstrijden 
die ik afgelopen zaterdag heb mogen bekijken voor wat ze zijn (zie de rood gekleurde 
vlakjes bij de uitslagen) en neem jullie mee naar een ander weekend. Een weekend in 
maart. 
 
Ik was afgelopen week namelijk te gast bij de commissie die het trainingsweekend organiseert. Ik hoor jullie 
denken, het trainingsweekend, daar zit toch het woord trainen in? Gaat het daar dan juist niet om prestatie? 
Toegegeven, de woordkeuze doet vermoeden van wel en eerlijk gezegd wordt er sinds vorig jaar extra 
aandacht besteed aan de oefenwedstrijden die onderdeel zijn geworden van het weekend. 
 
Maar de kern van dit weekend is toch wel de gezelligheid en het gezelschap. Er even uit met de club. In een 
andere omgeving, een volledig verzorgd programma, leuk doen, gek doen, slapen of niet slapen. Dat is wat 
het trainingsweekend maakt tot wat het is. En daar wordt je als vereniging beter van! 
 
Het is mooi om te zien dat de vier mensen van de organisatie (Ellen, Manon, Gert-Jan en Arco) het weekend 
tot in de puntjes willen verzorgen. En als ik dat zo hoor, lukt dat ook. Een mooi kamphuis, voldoende ruimte 
voor activiteiten, een prima kookploeg en een programma waar je graag aan mee wilt doen. 
 
Ook dat is korfbal, dit jaar even terug naar de jaren zestig. Mooie jaren. Mocht je al meegaan, een 
fantastisch weekend gewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
GigaKangoeroedag – 24 April 2015   
 
Op vrijdagochtend 24 april 2015 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis 
maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat 
bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan beleven. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal 
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een 
grote glimlach op ons veld te zien spelen.  
Helaas kunnen we dit jaar niet beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College vanwege 
examens.  
 
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een 
Valto-hart hebben, wil je  
- kleuters begeleiden tijdens de spellen 
- een bardienst draaien 
- helpen bij het opbouwen  
- dansers voor de openings-act  
- informatietasjes maken 
- de wacht houden bij de in-/uitgang 
- of ben je social mediatijger 
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com  of stuur ons een appje. 
 
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Projectteam Giga Kangoeroedag 
Lieselotte Kolle 06-21204621 
Marja de Jong 06-28680218 
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  VALTO is blij met alle vrijwilligers die de vereniging draaiend houden!  
   Onze vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging. 
 
    Deze maand in de SPOTLIGHT:  

         Marco Stolze 
 "IK HOU VAN OPENHEID...HOE MEER JE DEELT MET ELKAAR HOE MEER JE LEERT" 
 
Marco is een geboren en getogen Lierenaar.  Hij heeft  een bedrijf in mssales & consultancy 
waarbij hij kwekers adviseer en ondersteun in verkoopactiviteiten! Tevens heeft hij sinds 2012 
een bedrijf in bloemen en planten met webshop verkoop van teler naar klant in Kps sales.  
Op 8 jarige leeftijd heeft Marco ongeveer 4 wedstrijden gekorfbald bij Valto, maar dit was toch 
niet helemaal zijn ding. Marco zijn hobby's zijn voetballen, tennis en hardlopen. 
Een druk bezet man dus! 
 
Marco heeft veel contacten in De Lier en omgeving. Mede hierdoor is hij vorige jaar 
aangesloten bij de sponsorcommissie van Valto. Zoals iedereen wel heeft kunnen merken, 
timmert deze commissie hard aan de weg binnen Valto.  
Marco houdt van openheid en is altijd geïnteresseerd in de mede mens. Zijn rol is binnen deze 
commissie dus zeker waardevol. 
 
Dit seizoen is Marco ook benaderd door de TC om teamouder te worden van de F1, waar 
toevallig zijn dochter Mieke speelt...  
 "Teamouder zijn van een team is heel erg leuk. Met name verzorg ik de communicatie binnen 
de spelers en ouders, bijv. rijden naar uitwedstrijden, wassen van de sportkleding, wie is er 
wel en wie niet, enz. En dan is de whats app toch een mooi middel om de communicatie goed 
te laten verlopen ....en het scheelt een hoop tijd." 
 
Volgens Marco is de kracht van Valto dat het nog echt een familie vereniging is. Iedereen heeft 
wat voor elkaar over. Valto is drempelverlagend en is toegankelijk voor iedereen. 
"Ik raad het iedereen aan om welke vorm van vrijwilligerswerk te doen. Het motiveert mij en 
het geeft mij energie. Ik zie het als een uitlaatklep en het is totaal iets anders. " 
 
Ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met vrijwilligers@ckv-valto.nl 
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Nieuws van de sponsorcommissie  
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Nieuws van de AC  

 

________________ Einde AC nieuws  ____________________ 
 
 
  

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++"

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.%



De Bijblijver, 9 februari 2015 9 

Nieuws van het JeuK  
 

________________ Einde JeuK nieuws  ___________________ 
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Nieuws van de Technische Commissie  
Ik denk dat onze voorzitter TC nog lekker van een weekje weg 
geniet. Heb paar artikeltjes herhaald – red - 
 
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! 
 
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? 
 
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  
 
Aangepast 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) 

 
Trainingen Valto 3/4/5/6/7 
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Dinsdagen:  
Oneven weken 
(Jan 27, 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 

 
 
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: 

1e dinsdag vd maand Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand Bart van Muyen 

 

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

  
18-2-2015 18:00 Potgrondactie - verkopen 
6-3-2015 16:00 Bowlen met de jeugd  
13-3-2015 0:00 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... 

21-3-2015 Potgrondactie – bezorgen 
21-3-2015 0:00 Valto Summer Here We Come  

oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen 
24-4-2015 8:30 Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen  

Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert Valto de Giga-
Kangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen. 

20-6-2015 0:00 Valto Einddag  
 
  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 heeft weinig in te brengen tegen koploper 
KCR   
         Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 7 februari stond de uitwedstrijd tegen KCR op het 
programma voor Valto 1. Thom Voskamp is de verdere zaalperiode 
nog uitgeschakeld vanwege zijn knie, op zijn plaats startte Pieter 
van Muyen en Ellen van der Haagen had nog een terugslag van 
haar ongeluk door de botsing met een heer vorige week en op haar 
plaats startte Manon van der Ende. Iedereen was al vroeg in 
sporthal de Fakkel, want voorafgaand aan de wedstrijd speelden 
zowel Valto A1 als Valto 2 ook tegen KCR. Valto 1 doet het goed in 
de zaal en staat stevig in de top 4, deze positie wilt Valto 1 graag 
verstevigen door een overwinning op KCR. Tot nu was het alleen 
Valto 1 gelukt om van KCR te winnen, maar dat was thuis in De 
Lier, daar blijkt het eerste teams van Valto toch beter te presteren 
dan buiten de deur. 
KCR begon direct goed aan de wedstrijd en scoorde binnen de minuut de 1-0. Daarna was het Valto dat 
door een schot van Frank de Rijcke de 1-1 scoorde. Hierna werd het snel 2-1 en daarna was het Pieter van 
Muyen die Valto voor het laatst op gelijke hoogte met KCR schoot. Hierna brak er een fase aan waarin Valto 
zich op bijna elk front liet aftroeven door een veel gretiger KCR 1. Dit had ook tot gevolg dat er na 17 
minuten een 9-2 achterstand op het scorebord stond. Valto zat niet echt op een totale afgang te wachten en 
leefde weer even op en scoorde 4 keer op rij door Pieter van Muyen, Frank de Rijcke en Rob de Ruiter, 9-6. 
Eventjes lukte het bij Valto weer en werd er net zo gespeeld als vorige week tegen Swift. Helaas kon Valto 
niet doorzetten en scoorde KCR tweemaal en bracht de marge weer op 5 doelpunten. Vlak voor rust scoorde 
Sharon Prins nog de 11-7, maar na het laatste doelpunt van KCR werden de kleedkamers opgezocht met 
een ruststand van 12-7. 
In de rust was coach Marco Swikker duidelijk niet tevreden over het vertoonde spel. In de eerst helft heeft 
Valto 5 minuten gespeeld zoals het moet en kan spelen en werden de opdrachten uitgevoerd die Marco 
Swikker vooraf had meegegeven. In die 5 minuten werd er ook 4 keer gescoord en niks doorgelaten. Als 
Valto nog iets wilde bereiken in de wedstrijd moest het een hele helft spelen zoals die vijf minuten uit de 
eerste helft. 
De tweede helft begon voortvarend met direct een strafworp voor Valto, die werd verzilverd door Rob de 
Ruiter. Alleen ging KCR vrolijk door met wat zij de eerste helft al 12 keer hadden gedaan en dat was scoren. 
Zo stond na 5 minuten 15-8 voor KCR. Hierna werd er over en weer gescoord door KCR en bij Valto door 
Niels Koole, Frank de Rijcke, en Lisanne Onck. Maar het verschil van 6 doelpunten kon niet worden 
verkleind. Marco Swikker probeerde nog een laatste aanvalspoging te creëren door frisse invallers  in te 
brengen; Luuk van Staalduine verving Pieter van Muyen en Lotte van Geest kwam in het veld voor Manon 
van der Ende. Luuk van Staalduine stond er nog geen minuut in en vond direct de korf, alleen mocht KCR 
hierna voor de vijfde keer in de wedstrijd achter de strafworpstip gaan staan om dit buitenkansje af te 
ronden, 21-15. Niels van der Lingen kwam nog in het veld voor Niels Koole en Laurens Verbaan maakte zijn 
debuut in Valto 1 en verving Frank de Rijcke. Uiteindelijk bepaalde een doelpunt in de laatste seconde van 
KCR de eindstand: 26-17. Zoals de titel al aangaf, Valto had weinig in te brengen vandaag. Het positieve 
van de dag was nog wel dat ODO had verloren en daardoor is Valto nu definitief veilig in de 1ste klasse E. 
Volgende week gaat Valto op bezoek bij Vriendenschaar, de enige tegenstander die dit seizoen bij Valto 
heeft gewonnen. 
 
Doelpuntenmakers: Frank 7, Rob 3, Pieter 2, Lisanne 2, Niels 1, Luuk 1 en Sharon 1 
 
Groeten Valto 1 
 
KCR 2 – Valto 2   
   sponsor: Martin Stolze. 
Zaterdag 7 februari speelde Valto 2 een lastige uitwedstrijd tegen KCR 2. Het bleef tot 4 minuten voor tijd 
spannend met steeds 2 doelpunten verschil in ons nadeel. De laatste minuten gingen we over op alles of 
niets. Dit keer werd het helaas het laatste. Er werd verloren met 19-15. Geen schande, want KCR is al even 
kampioen. Toch moeten we nog wel even aan de bak om niet te degraderen.  
Volgende week speelt Valto 2 een belangrijke uitwedstrijd tegen Vriendenschaar 3 voor de handhaving in de 
reserve 1e klasse. Graag tot 19:05 in de Wielewaal! 
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Twan en Ruben bedankt voor het meespelen, Laurens en Lisanne bedankt voor het invallen en publiek 
bedankt voor het aanmoedigen en nogmaals zeer graag te volgende week! 
Groetjes, Valto 2 
 
Valto 7 – Avanti 9 
Zaterdagavond om 21:15 uur mocht Valto 7 nog aantreden voor een strijd tussen de nummer twee en drie. 
Uit werd er flink verloren van Avanti met 11-5. De verwachtingen waren dan ook niet heel hoog gespannen. 
Met een incomplete basis (Leonie geblesseerd, Bart wintersport, Arie etentje en Sjors berentocht) konden 
we gelukkig gebruik maken van de diensten van Michiel C. Imke en Wilco vulden de reservebank en 
bedienden het scorebord. 
De wedstrijd ging voortvarend van start. De aanval kreeg de bal uit, speelde wat rond, kon een 
omdraaiballetje versieren die er zowaar nog in ging ook! 1-0 voor Valto uit de eerste aanval. Nu was  het de 
beurt aan Avanti om de bal uit te nemen. Ook zij speelden een paar keer over, schot, boem, raak.... 1-1. 
Wisselen van vak. En dat bleef de rest van de eerste helft zo. Scheidsrechter Hans zag zich genoodzaakt 
om 2 doelpunten van Michiel en eentje van Fiona af te keuren (en hij had eigenlijk nog gewoon gelijk ook). 
Dus bleef het 1-1. De verdediging liep de benen uit hun lijf om het dicht te houden en de aanval deed 
hetzelfde om te scoren. Het eerste met resultaat, het tweede zonder resultaat. Waarschijnlijk omdat Avanti 
hetzelfde doel had. Gelukkig lukte het vlak voor rust om de 2-1 te scoren en in de laatste minuut ook nog de 
3-1. Eindelijk (!!!!) weer wisselen. Maar nog voor de bal uitgenomen kon worden door Avanti floot de scheids 
voor rust.  
Na rust stond de aanval te trappelen om na 28 minuten in de verdediging eindelijk weer eens te mogen 
aanvallen. En dat bleek wel! Vrij snel was het 5-1 en mochten ze weer naar de verdediging. Gelukkig lukte 
het andere aanvalsvak het ook vrij snel om te scoren: 6-1. Kat in het bakkie zou je zeggen. Niet dus. Avanti 
wist terug te komen naar 6-2, 6-3 en 6-4. Avanti rook winst. Gelukkig konden we toen de 7-4 maken en werd 
deze euforie iets getemperd. Toch lieten wij hier en daar steken vallen en kwam Avanti op 7-6. Met nog een 
paar minuten op de klok werd het een spannend slot. Avanti die als een gek wilde aanvallen en Valto die 
probeerde om zo rustig mogelijk de wedstrijd uit te spelen maar daardoor ook fouten maakte. Door het oog 
van de naald met een uitdraaiende doorloop van Avanti floot de scheidsrechter bij een stand van 7-6 
gelukkig af.  
 
TOP A4 - Valto A3 
Vandaag zaterdag 7 februari stond er voor ons weer wedstrijd op het programma tegen TOP A4. Vorige keer 
tegen TOP hadden we na een niet zo goede eerste helft waarbij we met 4 punten achter hebben gestaan, 
maar uiteindelijk toch hebben gewonnen. Vandaag was dus van belang dat we gelijk goed de wedstrijd 
begonnen. Eenmaal bij top in Sassenheim aangekomen bleek dat we de shirtjes tas waren vergeten. Toen 
moesten we op zoek naar een andere mogelijkheid voor de wedstrijd. Uitshirtjes van TOP? Of toch iets 
anders, bij het zoeken naar shirts bleek dat ze bij de kantine nog shirts hadden. We konden nog 8 polo's van 
de kantine zelf lenen. Zo waren we toch allemaal hetzelfde, al dan niet in het oranje maar in donker blauw. 
Na een iets wat rommelige voorbereiding begonnen we de wedstrijd. Het bleek al snel dat Top vooral lange 
heren had die mee vingen. Hierdoor hadden wij moeite met onze aanvallen. Vaak duurde een aanval niet 
lang, omdat we na 1 schot de bal alweer kwijt waren. We gingen met een 7-3 achterstand de rust. De eerste 
helft waren we niet scherp en maakten we veel foutjes die eigenlijk niet mogen. De tweede helft ging al een 
stuk beter maar nog niet goed genoeg. De ballen vielen niet bij ons en de aanvallen waren nog steeds niet 
zo lang. Deze wedstrijd hebben we hellaas met 12-6 verloren. We zijn nu een tijdje vrij, maar daarna gaan 
we er weer met ze allen tegenaan.   
 
PKC B1  - Valto B1 
Zaterdag 7 februari speelde Valto B1 tegen PKC B1. We vertrokken om 10:30 naar Papendrecht. We 
kwamen aan in Papendrecht daar gingen we even een praatje houden. In het praatje werd al gezegd dat we 
deze konden ploeg konden pakken. Na een iets wat mindere voorbereiding kon de wedstrijd beginnen. De 
vakken waren in de aanval: Thijs, Rick, Daphne en Maaike. In de verdediging startten: Ruben, Simon, Lisa 
en Femke. Vera Lagerwerf en Martijn stonden reserve. Vera van der Eijk is herstellende. De wedstrijd begon 
goed met een schot van Thijs 0-1. Toen liet Ruben een vrije bal door wat een boefje. Valto B1 scoorde de 1-
2 door een mooi schot van Lisa.  Omdat er goed werd voorverdedigd kwamen er wel wat kansen aan de 
achterkant voor PKC 2-2. In het praatje werd ook gezegd dat we goed moesten voorverdedigen en dat lukte 
heel erg goed. Daphne scoorde een mooi schot en we stonden weer voor 2-3. Het ging gelijk op tussen PKC 
en Valto. 3-3 werd gescoord door PKC. Simon scoorde daarna een heel mooi schot 3-4. PKC liet zich niet 
gek maken door Valto een scoorde de 4-4. Thijs die goed in de wedstrijd zat scoorde een schot en een 
strafworp. 4-6. We dachten even dat we er waren en dat liep niet goed af in de rust stond het namelijk 8-6 
voor PKC. Na de rust werd het toch weer spannend, Valto liet zich niet uit het veld slaan en knokte gewoon 
keihard door. 9-6 voor PKC, Ruben scoorde de 9-7 en Thijs de 9-8. Toen kregen we een doelpunt tegen, 
maar gelukkig hadden we onze Ruben. 10-9. PKC scoorde 2 doelpunten en eigenlijk begon de tijd te dringen 
er moesten bij Valto nog wel wat doelpuntjes bij om te winnen. 12-9. Thijs scoorde een strafworp en gelijk 
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daarna kreeg PKC ook een strafworp en ook zij benutten deze met een doelpunt. 13-10. Ruben scoorde een 
korte kans 13-11. Nog 5 minuten op de klok……… PKC scoorde de 14-11. En het laatste doelpunt van de 
wedstrijd was 14-12. Goeie pot gespeeld maar jammer genoeg net niet gewonnen. Supporters bedankt voor 
het aanmoedigen! Volgende week spelen wij uit tegen KCC om 15:30. Ook dan hopen wij op veel 
supporters?! Vera en Martijn weer bedankt voor het reserve zitten! Jullie waren top met bidons vullen en 
tijdens de wedstrijd noteren wie er allemaal scoort! Vera top gespeeld!  
Groetjes Valto B1  
 
Ondo C1 – Valto C1 
Maandag 2 februari speelde de C1 een wedstrijd tegen Ondo C1, eigenlijk zou deze wedstrijd op zaterdag 
31 januari gespeeld worden, maar Ondo had zich afgemeld en dit kwam ook voor Valto niet verkeerd uit. 
Dus vandaar dat we op maandag een wedstrijd speelde. Het vorige duel tegen Ondo eindigde in een uitslag 
van 3-6, in het voordeel van Ondo dus. Ondo stond voor deze wedstrijd 3 punten boven ons op de 3de plek, 
wij stonden op de 4e plek met 12 punten. Rond 6 uur vertrokken we met goede moed richting sporthal De 
Hoekstee. Er lagen kansen voor ons om te winnen en dat gingen wij ook zeker proberen dus. Tijdens het 
inschieten liep de zaal al vol met het publiek dat naar Hoek van Holland was  gekomen om ons aan te 
moedigen en toen de wedstrijd begon was er meer publiek van Valto, dan van Ondo. Ondanks de steun van 
het publiek was onze start van de wedstrijd slecht. Al snel stonden we al 4-0 achter en hadden wij 
aanvallend nog niet zoveel kunnen betekenen. Maar na deze slechte start scoorde Martijn 2 doelpunten, zo 
was de stand 4-2 en kon het weer spannend worden. Tenminste, dat KON het worden, want nog voor de 
rust lieten we weer 3 doelpunten door en stond het 7-2. In de rust maakte Sharon een praatje en vonden we 
dat we moesten gaan scoren. Dit ging de 2e helft ook al een stuk beter, maar het was niet goed genoeg… 
Na rust kwamen we 8-2 achter, Sheila wist nog wel de 8-3 te maken, maar we kwamen al weer 9-3 achter. 
Maar vanaf dit moment kantelde de wedstrijd en ging Valto het spel maken. Vera maakte de 9-4, Martijn de 
9-5 en Lisette, die erin gekomen was voor Tessa, maakte de 9-6. Een heel knap afstandsschot vanaf de 
zijlijn. Ondo wist nog 1 keer te scoren en maakte de 10-6. Martijn gooide er nog 2 in, wat de stand 10-8 
maakte. Al had de wedstrijd nog 5 minuten door gegaan, hadden wij gewonnen, de 2e helft waren wij 
duidelijk beter en had Ondo niks te vertellen. Maar het was jammer dat wij de 1e helft slecht gespeeld 
hebben en dat we die achterstand niet meer in hebben kunnen halen. Aan de supporters heeft het niet 
gelegen, want die waren met veel, maakte veel herrie en hebben ons hard aangemoedigd. Bedankt vaders, 
moeders, ooms, tantes, opa’s, oma’s, broers, broertjes, zussen, zusjes en de spelers van de B1 die er 
waren. We hadden hier zeker kansen gehad en hadden met minstens een punt naar huis moeten gaan. 
Helaas is dit niet gebeurd. De Zaterdag hierna, afgelopen zaterdag, speelden we tegen Fortuna. Fortuna 
staat op de 2e plek, één plek boven Ondo. Ondo en Fortuna staan wel gelijk in het aantal punten, maar 
Fortuna heeft een beter doelsaldo. De vorige keer hadden we hier 9-5 van verloren. Misschien dat het tegen 
Fortuna beter ging. Maar die wedstrijd staat weer in een ander stukje. 
 
Groetjes De C1 
 
Valto C1 - Fortuna C1 
Afgelopen zaterdag speelde Valto C1 tegen Fortuna C1 uit Delft. Valto had al vaker tegen deze ploeg 
gespeeld, maar wist toen niet te winnen. Valto begon de wedstrijd om 19:00 thuis in de sporthal in De Lier. In 
de aanval begonnen Lisette, Laura, Jan-Pieter en Max. In de verdediging begonnen Vera, Tessa, Martijn en 
Bas. Sheila en Luca begonnen als reserve. Hans Ridder coachte, omdat Thom en Sharon zelf met het 
eerste mee moesten.  
Valto begon goed en scoorde al snel de 1-0 door Max. Daarna kwam Fortuna sterk terug en scoorde drie 
keer achter elkaar, 1-3. Lisette en Vera scoorde met een schot voor Valto en ook Fortuna scoorde. Beide 
ploegen deden niet veel voor elkaar onder en de ruststand was dan ook 3-4 in het voordeel van Fortuna. 
Na rust scoorde Vera de gelijkmaker, 4-4. Daarna sloeg Fortuna een gaatje door hun kansen bijna allemaal 
te benutten, 4-7. Martijn scoorde uit een strafworp, maar Fortuna gaf snel een antwoord door drie keer te 
scoorden, 5-10. Valto kwam nog terug tot 8-10 door o.a. een vrije bal van Max en een schot van Lisette, 
maar Valto kwam net te kort tegen een makkelijk scorend Fortuna. Sheila werd gewisseld voor Tessa. 
Fortuna speelde de wedstrijd uit en wist nog vier keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 8-14 voor Fortuna.  
Valto C1 staat met nog twee wedstrijden te gaan in het zaalseizoen op een keurige vierde plaats. Pas op 28 
februari speelt de C1 zijn volgende wedstrijd thuis om 14:00 tegen Fiks. Hans bedankt voor het coachen! 
 
Groetjes de C1 
 
 
Dijkvogels D2 - Valto D2 
Valto en Dijkvogels begonnen zaterdag aan hun streek derby. 
Valto ging zoals gewoonlijk gelijk aanvallend spelen en dat resulteerde in de 2e min in een 1-0 voorsprong. 
Dijkvogels kwam maar moeilijk in de wedstrijd en Valto werd steeds beter. 
Ze bouwde de voorsprong snel uit tot 3-0 
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Dijkvogels kwam nog wel tot 3-1 maar Valto controleerde de wedstrijd. 
Uiteindelijk werd het 5-3 voor Valto en was het een makkelijke wedstrijd. 
  
Henk-Jan & Jordi 
 
Phoenix F2 - Valto F3 
Zaterdag moesten de kanjers van Valto F3 afreizen naar Zoetermeer om tegen Phoenix F2 een wedstrijd te 
spelen. 
aan het  begin ging Phoenix er iedere keer met de bal vandoor en als wij een kans kregen wilde hij er maar 
niet in, dus we stonden snel achter met 3-0. 
 
Maar wij lieten ons niet kennen, dus we bleven proberen en het lukte uiteindelijk toch om met 3-3 gelijk de 
rust in te gaan. 
 
na de rust en de peptalk van Coach Nancy hadden we onze vleugeltjes opgedaan, dus we gingen er voor en 
scoorde er gelijk 4. Dus met 3-7 stonden we voor. 
hierna probeerde Phoenix terug te komen en kwam het op 5-7. 
maar wij lieten Phoenix niet verder komen en wij scoorde er ook nog even 2 voor het eind. 
 
Dus we wonnen met 5-9.  
Het was weer een leuke en spannende wedstrijd. 
 
Groetjes Sven en zijn vader 
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