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Nieuws van het bestuur
Terug naar de oorsprong
Sinds de oprichting van VALTO in 1961 is oranje (samen met zwart) dé kleur
van de vereniging. Een mooie kleur en ook de inspiratie voor onze jaarlijkse,
onder de Lierse bevolking zeer bekende, sinaasappelactie. Deze traditie gaat
al meer dan 35 jaar mee en heeft de club financieel veel gebracht.
Alleen, wat je wel eens hoort, aan alle goeds komt een einde. De verkoop van de gezonde vruchten
werd de laatste jaren minder en we danken onze oranje vrienden dan ook voor hun jarenlange
trouwe dienst. De vervangers zijn echter ook niet mis. Sterker, zonder hen geen sinaasappels.
We hebben er al eens een keer mee geëxperimenteerd, maar ze mogen zich vanaf nu echt gaan
bewijzen. We gaan terug naar de oorsprong, de grond waarin alles goed groeit. Of het nu fruitbomen
zijn of uw tuin- en kamerplanten. De potgrond en tuinaarde waarmee we langs de deuren gaan deze
week, zijn van 1e klasse kwaliteit en zorgen voor een prima prestatie van de planten die er in komen
te groeien. Een betere, vernieuwde match met VALTO is er dus eigenlijk niet.
Ik hoop dat de trouwe klanten meegaan in het vernieuwde assortiment, dat iedereen de
potgrondactie gaat delen, dat de jeugd veel bestellingen mag opnemen, dat de volwassenen veel
zakken mogen bezorgen en dat de groenteman na jaren weer rustig kan slapen in juni. Lang leve de
lente! En die start niet voor niets op 21 maart ;-)
Tot die tijd denk ik nog even terug aan de goeie ouwe tijd, onder het genot van een heerlijke,
sappige sinaasappel!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 21 februari 2015
15:00
17:30
16:15
14:10
14:00
12:00
16:15
13:00
13:00
12:00
12:00

7197
7453
7325
5592
5195
9474
11449
11223
11222
12230
12244

VALTO 5 - DES 7
VALTO 7 - ODO 7
VALTO 6 - VEO 6
ALO C1 - VALTO C2
VALTO C3 - KVS / Maritiem C3
VALTO E1 - Refleks E1
Fortuna E8 - VALTO E3
VALTO E5 - DES E3
VALTO E6 - Dubbel Zes E4
VALTO F1 - KVS / Maritiem F1
VALTO F2 - Dijkvogels F1

Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
HKV/Ons Eibernesthal
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Fortuna-hal in Delft
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier

Zaalwacht zaterdag 21 februari 2015
Hal 1
11.50-13.00

Ouder E1

13.00-14.00

Ouder E6

14.00-15.00

Ouder C3

15.00-16.15

Reserve V5

16.15.17.30

Reserve V6

17.30-18.45

Reserve V7

Opstellingen 21 februari 2015
VALTO 5
Aanwezig om 14:30
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, A2
Heren: Daniël V, Laurens E, Vincent, Nick, Bart, Jesper
VALTO 6
Aanwezig om 15:45
Dames: Petra, Marije, Ria, Ryanne, Mariska
Heren: Frank, Gert - Jan, Jelle, Ruud, Rinze
VALTO 7
Aanwezig om 17:00
Dames: Fiona, Rosanne, Marleen, Lisa de R, w.a.
Heren: Bart, Martin B, Sjors, Peter, w.a

Uitslagen zaterdag 14 januari 2015
Vriendenschaar 1
Vriendenschaar 3
PKC / SWKGroep A2
KCC / Delta Logistiek B1
Pernix 4
Paal Centraal 2
Fluks 4
Weidevogels A2
Phoenix D1
ODO D1
HKV / Ons Eibernest D3
ALO E3
Dijkvogels E3
KVS / Maritiem F1
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VALTO 1
VALTO 2
VALTO A1
VALTO B1
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO A2
VALTO D1
VALTO D2
VALTO D5
VALTO E2
VALTO E4
VALTO F1

30 - 14
13 - 16
12 - 13
16 - 4
12 - 16
9 - 16
11 - 7
10 - 11
7- 8
9- 4
6- 2
4 - 11
8- 8
11 - 11
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veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1 klein

Thijs Dijkstra
Ruben Kester
Bart Versteegen
Peter van der Smitte
Marije van Dalen
Marja de Jong
Dani Verbaan
Laurens van Eijk
Bart van Muyen
Ria Solleveld
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Nabeschouwingen
Afgelopen zaterdag kwamen er maar een paar ploegen in actie en ook de komende weken zijn er veel teams
vrij.
Na de moeilijke wedstrijd van VALTO 1 tegen KCR van vorige week stond er ook deze week een moeilijke
wedstrijd op het programma, tegen Vriendenschaar 1. VALTO kwam dit weekend niet in haar spel, het was
simpel gezegd zichzelf niet. Dit uitte zich ook in de score, er werd met 30-14 verloren.
Dit weekend stond voor VALTO 2 in het teken van overleven in de reserve 1e klasse, als er gewonnen werd
van Vriendenschaar dan is VALTO 2 veilig. Zodoende werden alle zeilen bijgezet, in een moeizame wedstrijd
als deze moest dat ook wel. Uiteindelijk won het 2e met 13-16, met de aantekening dat de overwinning nog veel
ruimer had kunnen zijn, maar het belangrijkste is dat VALTO 2 nu officieel veilig is.
VALTO 3 probeert uit het zware weer te komen waarin het zich bevindt en het begint er steeds iets zonniger uit
te zien. Deze week stond Pernix 4 op het programma, een wedstrijd die de eerste stap zou kunnen in leiden
naar lijfsbehoud. VALTO 3 deed wat het moest doen door te winnen met 12-16 en maakt zo stappen richting de
veilige haven.
Met vier dames van VALTO A3 ging VALTO 4 op stap naar Delft om daar de wedstrijd tegen Paal Centraal te
spelen. Geen hele zware opgave voor VALTO 4, maar de wedstrijd moest zeker niet onderschat worden. Dat
gebeurde ook niet waardoor VALTO uit kon lopen naar een 9-16 winst!
Na wat opstartproblemen kon VALTO 5 dit weekend eindelijk vertrekken richting Noordwijk voor de wedstrijd
tegen Fluks, een hele kluif voor dit 5e. Met het carnaval nog in de benen bleek het niet voldoende te zijn wat
VALTO kon brengen, er werd met 11-7 verloren.
Na het onnodige verlies vorige week was het deze week de beurt aan PKC om VALTO A1 te ontvangen in
Papendrecht. De vorige wedstrijd tegen PKC werd al gewonnen en de A1 was er ook nu weer op gebrand om
de punten te pakken. De opdracht leek moeilijk maar VALTO trok de wedstrijd naar zich toe en won uiteindelijk
met 12-13. Als enige ploeg in de poule versloeg onze A1 2x PKC, een applaus waard.
Na het ruime verlies tegen Avanti vorige wedstrijd was het belangrijk deze week weer optimaal te presteren. De
wedstrijd tegen Weidevogels kwam ook precies op het goede moment en VALTO A2 kreeg ook genoeg
mogelijkheden in de wedstrijd. Dit leidde allemaal tot een mooie 10-11 winst!
VALTO B1 speelde uit tegen KCC B1. De vorige keer thuis wilde het niet lukken bij de B1 en werd het maar
liefst 4-17 voor KCC. Na een goede wedstrijd vorige week tegen PKC was er goede hoop dat het dit keer
anders zou lopen, maar ook dit keer had de B1 weer een complete off-day. Er werd maar 4 keer gescoord en
dat is op dit niveau echt veel te weinig. KCC was wel weer lekker op dreef en zo werd het 16-4. Gauw vergeten!
Helaas doet KVS er nog van alles aan om in de poule te blijven en wisten ze te winnen, waardoor het nog heel
spannend wordt op 7 maart, als de laatste wedstrijden gespeeld worden, wie er gaat degraderen. VALTO B1
speelt thuis tegen één van de koplopers, Nieuwerkerk B1 en KVS krijgt de andere koploper, Oranje Wit B1, op
visite.
Er kwamen dit weekend geen C-teams in actie. A.s. zaterdag wordt er wel weer gespeeld. VALTO C2 speelt
dan uit tegen ALO C1, thuis werd er met 7-11 verloren. VALTO C3 speelt thuis tegen KVS C3, waar uit 16-3 van
verloren werd. Geen makkelijke opgave dus voor beide teams.
VALTO D1 speelde uit tegen Phoenix D1. Een tegenstander waar nog niet eerder tegen gespeeld werd. Het
begin van het zaalseizoen was niet goed voor de D1: er werd 6x op rij verloren, maar de laatste drie wedstrijden
werden wel gewonnen, dus de D1 heeft de smaak te pakken. Dit keer leek het ook een makkelijke overwinning
e
te worden, want met rust stond het 2-5. In de 2 helft kwam Phoenix toch nog angstig dichtbij en uiteindelijk
e
werd er voor de 3 keer met het kleinst mogelijk verschil gewonnen, 7-8. De D1 heeft nu 8 punten en staat
daarmee waar het ook zeker thuishoort: in de middenmoot.
VALTO D2 speelde uit tegen ODO D1. ODO D1 doet nog mee om het kampioenschap en VALTO D2 staat in
de middenmoot. Thuis was het een spannende en gelijk opgaande wedstrijd, die pas in het laatste gedeelte
werd beslist, 4-6. Dit keer was ODO toch wel echt een maatje te groot, het werd 9-4 voor ODO.
VALTO D5 speelde uit tegen koploper HKV/OE D3. VALTO D5 staat zelf onderaan in de poule en dus zou dit
geen makkelijke wedstrijd worden. Toch deed de D5 het helemaal niet onaardig, als je naar de overige
uitslagen kijkt van HKV. Het werd een 6-2 overwinning voor HKV. De komende weken staan nog de wedstrijden
tegen de nummer 5 en 6 op het programma, dus misschien dat daar nog wat punten gehaald kunnen worden.
De E1 was vrij. Aanstaande zaterdag spelen zij tegen koploper Refleks. Winst is noodzakelijk om kans te
houden op het kampioenschap. Dit zal niet eenvoudig worden maar is zeker niet onmogelijk! De E2 speelde
afgelopen zaterdag tegen ALO. Aan het begin leek het een lastige wedstrijd te worden maar uiteindelijk won de
E2 vrij eenvoudig met 4-11. Komende zaterdag is de E2 vrij.
De E3 was vrij en speelt komende zaterdag tegen Fortuna.
De E4 speelde uit bij Dijkvogels. Na een gelijk opgaande en spannende wedstrijd dacht de E4 na het laatste
fluitsignaal gewonnen te hebben met 8-9. De scheidsrechter had echter 8-8 op haar briefje staan en dat kwam
ook op het wedstrijdformulier te staan. Hier werd een duur punt in de strijd voor het kampioenschap verloren.
Komende zaterdag is de E4 vrij. De E5 en E6 waren vrij. De E5 speelt a.s. zaterdag tegen DES E3. Misschien
is hier nog wel een puntje te halen? VALTO E6 speelt tegen DubbelZes, de koploper uit de poule. Bij winst is
DubbelZes kampioen.
VALTO F1 speelde tegen de directe concurrent KVS F1. Een punt was voldoende om onbereikbaar te worden
voor de concurrentie. Het werd 11-11 dus het punt is binnen. Het kampioensfeestje wordt zaterdag 7 maart
gevierd. Komende zaterdag staat een thuiswedstrijd tegen wederom KVS op het programma. Dan kan de F1
laten zien dat ze het kampioenschap waard zijn door nu te winnen! VALTO F2, F3 en F4 waren vrij. Komende
zaterdag speelt de F2 thuis tegen Dijkvogels. De F3 en F4 hebben nog een weekje rust.
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Nieuws van de Technische Commissie
Hoe staan we er voor?
Het was een bijzondere dag deze zaterdag. Met zeer wisselend resultaat.
Belangrijkste wedstrijden in de wedstrijdsport (VALTO 2, 3 en A2)
hebben alle 3 gewonnen. Erg goed gedaan. Het eerste kwam dit keer erg
te kort en werd vakkundig klein gehouden door Vriendenschaar.
VALTO A1 speelde het klaar om PKC voor de tweede keer zonder
punten te houden. Geweldig!
Ook B1 kwam te kort en verloor kansloos.
Gevolg: VALTO 2 is veilig. Goed gedaan. Het debuut in de reserve eerste klasse is bestendigd.
VALTO 3 is vooral afhankelijk van anderen.
VALTO A2 en B1 houden het spannend tot de laatste wedstrijd.

Krokusvakantie
Van 23 februari tot 27 februari wordt er bij VALTO niet getraind! Tenzij je trainer met de TC andere
afspraken heeft gemaakt. Geniet lekker van een weekje zonder korfbal!

Zaalfinale Ahoy op 11 april 2015
Het gaat nu lopen met de kaarten. In de vrije verkoop kosten de kaarten minimaal 20 euro. Wij
hebben er 25 (waarvan nu nog 15 beschikbaar). Meldt je aan 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 11 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
Joke van Oudheusden
Sheila Herbert
Totaal
Kaarten over

Aantal
1
2
5
1
1
10
15

Trainingen VALTO 3/4/5/6/7
Dinsdagen:
Oneven weken
(Maart 11)

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

Even weken
(Februari 17 en Maart 3)

19:30 VALTO 5/6/7
20:30 VALTO 3/4
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Donderdagen:
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
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!
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

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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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
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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

Wie is Marco Stolze?
Ja mensen, Ome Willem is oud, maar niet gek. Hij kent nog vele VALTO’ers bij naam. En onze club
is hem is nog steeds dierbaar. Dat is ook de reden dat ik nog steeds elke week onze gewaardeerde
clubblad (De Bijblijver) met veel genoegen lees. En het mooie is, het is altijd nog een erg mooi
boekwerk van zomaar 14 tot soms wel 20 pagina’s! Bij deze wil ik dan ook mijn bewondering
uitspreken voor alle mensen die wekelijks de kopij aanleveren. Van wedstrijdsecretarissen tot
bestuur en technische commissie. Maar ook alle trainers, coaches en enthousiaste ouders en
spelers! En dan hebben we ook nog eens een voorzitter die wekelijks van zich laat horen. Hulde!
Het afdrukken van De Bijblijver gaat vast niet meer met de hand zoals vroeger. Maar nog steeds
zullen er mensen zijn die de redactie doen van dit mooie clubblad. Elke week weer zorgen dat er een
geheel komt en dat dit via papier en website bij alle belangstellenden terecht komt, nogmaals hulde!
Maar vandaag wil ik met u spreken over een artikel uit De Bijblijver van vorige week. Daar werd ene
Marco Stolze in het zonnetje gezet als vrijwilliger van de maand. En het rare feit doet zich voor: Ome
Willem kent deze Marco Stolze niet. En dat vond ik toch even een vreemde constatering. Vandaar
dat ik wat onderzoek heb gepleegd.
Ik heb via wat bezoekers aan de Triangel navraag gedaan. Ik heb wat oude Bijblijvers doorgespit. Ik
heb zelfs (met wat hulp van de verpleegsters hier in de Triangel) op de moderne social media
rondgeneusd. En mensen ik kan u zeggen, ik was verrast!
Die Marco Stolze is waarlijk niet voor niets Vrijwilliger van de Maand! Wat een energie heeft deze
persoon. En een flink deel van deze energie besteedt hij aan onze geliefde club. Als vrijwilliger werkt
hij eraan mee dat onze club zo fantastisch groeit en bloeit. U heeft al kunnen lezen wat hij allemaal
doet. Maar wat ik zo bijzonder vindt is dat zo’n man als Marco bij VALTO komt vanwege zijn
kinderen die korfballen, en dat hij dan zo enthousiast wordt om als vrijwilliger mee te gaan werken.
Want mensen, vergeet het niet, onze club draait alleen maar zo goed omdat er zoveel vrijwilligers
zijn! Toen VALTO vroeger een klein clubje was, gold dat al, maar nu we een volwassen vereniging
dreigen te worden is dat alleen maar belangrijker geworden! Daarom is Ome Willem blij met Marco
Stolze. Ik nodig alle ouders van VALTO uit om net als Marco de schouders onder deze club te
zetten. U en uw kinderen zullen ervan profiteren. En het is nog leuk ook!
Misschien moet ik met ook weer eens opwerpen als vrijwilliger. Ik ben wat bedlegerig, maar er is
toch nog wel iets dat ik kan doen?
Met korfbalgroeten,
Ome Willem.

	
  

Heb jij nog geen VALTO bidon? Wees er snel bij!
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
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Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
18-2-2015 18:00
6-3-2015 16:00
13-3-2015 0:00

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

Potgrondactie - verkopen
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...
Potgrondactie – bezorgen
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

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++"

De Bijblijver, 16 februari 2015

7

De Bijblijver, 16 februari 2015

8

De Bijblijver, 16 februari 2015

9

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

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

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 verliest de wedstrijd om des keizers baard!

Sponsor: Martin Stolze b.v.

Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar 1 op het
ste
programma voor het 1 team van VALTO. Thuis werd er van deze ploeg
verloren, dus hoopte de ploeg van Marco Swikker om nu de eerste
uitoverwinning te halen in de zaalcompetitie. Maar zoals de titel al zegt, gaat
deze wedstrijd nergens meer om, beide ploegen kunnen niet meer
promoveren of degraderen.
De opstelling was ietwat gewijzigd. Thom Voskamp en Ellen van der Haagen
spelen nog steeds niet mee, deze plekken werden opgevuld door Laurens
Verbaan en Lisanne Bosch.
We begonnen erg goed, binnen 3 minuten stond VALTO 1 2-0 voor door een
schot van Naomi Grootscholten en een schot van Laurens Verbaan.
Hierna ging het bergafwaarts met de ploeg uit De Lier. Bij VALTO lukte
ongeveer niets en bij Vriendenschaar lukte bijna alles, zo stond er een
ruststand van 15-7 op het scorebord. De tweede helft moest VALTO er meer
gaan scoren en minder gaan doorlaten, dat is helaas niet gelukt. Qua score kreeg VALTO er evenveel om
de oren als in de eerste helft en zelf scoorde de ploeg er even weinig, dus uiteindelijk stond er een
schandalige 30-14 op het scorebord. Gelukkig was de ploeg uit De Lier al veilig en kon het niet meer
promoveren of degraderen, maar deze wedstrijd was wel erg gênant.
Nu is VALTO 1 twee weken vrij en kan het zich gaan richten op de laatste thuiswedstrijd. Uit werd er van
Fortis met 16-15 verloren, dus VALTO 1 heeft nog een appeltje te schillen met deze ploeg. De wedstrijd is op
7 maart en begint om 18:10.
Doelpuntenmakers: Rob 5, Frank 4, Laurens 3, Naomi 1 en Niels 1
Groeten VALTO 1

Vriendenschaar 3 – VALTO 2

Sponsor: Martin Stolze
Zaterdag 14 februari speelde VALTO 2 de uitwedstrijd tegen Vriendenschaar 3. In deze wedstrijd zou
ste
gespeeld gaan worden voor behoud in de reserve 1 klasse. Bij winst zouden we twee ploegen definitief
de
achter ons laten en terugsturen naar de reserve 2 klasse. Bij een verlies kan het nog weleens heel
spannend worden in de degradatiezone.
Als we terug kijken naar de wedstrijden in de tweede helft van de zaalcompetitie kunnen we concluderen dat
er een aantal goede wedstrijden zijn gespeeld, waarin we steeds laten zien dat we echt wel in deze klasse
thuishoren. Helaas valt het kwartje nog vaak naar de verkeerde kant. Er worden aanvallend zat kansen
gecreëerd, maar nog niet altijd is de afronding even goed, waardoor we vaak te weinig doelpunten hebben
om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Verdedigend gaat het meestal best. We horen bij de ploegen met
de minste tegendoelpunten.
In de thuiswedstrijd tegen Vriendenschaar hebben wij over het algemeen laten zien dat wij de sterkere ploeg
waren, maar in plaats van over de ploeg heen te denderen lieten we ze nog aardig in ons kielzog meegaan,
waardoor het uiteindelijk bleef steken op een 14-10 overwinning.
Nu zijn we 8 weken verder en is het tijd voor wederom een wedstrijdje tegen Vriendenschaar. Het
eigenaardige aan afgelopen zaterdag was dat VALTO 1 voor ons speelde in plaats van erna, daarna nog
een wedstrijd er tussen en aansluitend zou VALTO 2 pas aan de bak gaan. Voorafgaand aan de wedstrijd
hebben we met elkaar “het praatje” gehouden. De opdracht was duidelijk. Winnen dus!!
Ook in deze wedstrijd lieten wij weer zien dat we het betere team waren. Na het startsignaal stond er al snel
een 0-2 in ons voordeel op het bord. We gingen er met zijn allen voor. Verliezen was geen optie. Ondanks
de vele kansen aan onze zijde en weinig tegendoelpunten stond er na 30 minuten pas een magere 6-8 op
het scorebord. Dit zou toch beter moeten.
In de rust het een en ander besproken. Kansen afmaken, geen fouten, tempo blijven spelen (de oudere
tegenstander had laten vallen dat ze het niet konden belopen). Kapot spelen die lui dus. Kort na rust stond
de 6-10 op het scorebord en ook wisten we uit te lopen naar de 10-16. In de laatste fase van de wedstrijd
was het duidelijk. Blijven spelen, uitkijken voor overtreding en de wedstrijd goed uitspelen. Echter wisten zij
nog 3 keer de korf te vinden in de eindfase. Toch nog wat slordigheden aan onze kant.
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Uiteindelijk is de uitslag 13-16 in ons voordeel geworden. Nooit echt in gevaar geweest, maar niet helemaal
tevreden. We hebben betere wedstrijden gespeeld, maar hier gewoon gedaan wat we hadden afgesproken.
Winnen!! Wij willen graag het publiek bedanken voor de aanmoedigingen. We hebben jullie gehoord en dat
is altijd heel fijn in een wedstrijd. Ook de reserves en invallers weer hartelijk bedankt.
Komende twee weken kunnen we even lekker genieten van onze vrije zaterdagen. Daarna rest ons nog de
wedstrijd tegen Nieuwerkerk, wat tot zover de enige wedstrijd was, waarin de tegenstander ons van begin tot
eind onder de duim had. Hier hebben we absoluut wat recht te zetten en met de resultaten van de tweede
helft zaal in ons achterhoofd moeten we dat gewoon gaan doen.
Graag tot ziens op 7 maart om 16:55 in de Vreeloo hal en vergeet ook niet VALTO 3 aan te komen
moedigen om 12:15. Zij vechten ook nog om behoud en hebben het nog volledig in eigen hand.
Groetjes, VALTO 2

VALTO 3 grijpt laatste strohalm….
Na vorige week thuis kansloos van koploper, en na afloop ook kampioen, KVS 4 verloren te hebben, stond
afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen Pernix 4 op het programma. Thuis werd er met 9-12 verloren en
dus zei coach Michiel van te voren dat we hier zeker kansen zouden hebben als we net als tegen KVS de 15
doelpunten zouden halen. In een iets gewijzigde opstelling: Jeroen en Dennis waren van vak gewisseld,
e
begonnen we gemotiveerd aan de wedstrijd. In het begin ging het nog gelijk op, maar gaandeweg de 1 helft
wist VALTO een kleine voorsprong te pakken en volgens mij gingen we de rust in met twee doelpunten
voorsprong. We voelden allemaal dat het mogelijk was om van dit Pernix te winnen. Na de rust kwam Marco
er in voor Steven, die er hard voor werkte om een goede wedstrijd neer te zetten, maar door het
lengteverschil met beide heren van Pernix in dat vak, was dat eigenlijk bij voorbaat al een verloren strijd. Met
Marco op zijn plek zou er in dat vak makkelijker over alle schijven gespeeld kunnen worden en zouden de
heren van Pernix minder kans krijgen op mee vangen. Dit pakte heel goed uit en al snel nam VALTO een
voorsprong van vier doelpunten. Helaas kwam Pernix ook weer terug in de wedstrijd door slordig spel van
het derde en door gemiste kansen. Op een cruciaal moment werd er nog een afstandsschot van Pernix
afgekeurd, omdat de scheidsrechter hem verdedigd vond en op dat moment kantelde de wedstrijd weer in
het voordeel van VALTO. We liepen weer uit naar een voorsprong van vier doelpunten en dat gaven we ook
niet meer weg. Uiteindelijk werd het een 12-16 overwinning. Marco, Kevin en Julia bedankt voor het reserve
zitten en het meespelen!
Aangezien DES later op de middag verloor van ODO, is er voor het derde nog zeker een kans om niet te
degraderen. Op 7 maart speelt VALTO 3 thuis tegen DES 3 en als VALTO dan weet te winnen, komt het op
een gelijk aantal punten met DES. Uit werd er in de laatste minuut een voorsprong uit handen gegeven en
werd het 15-15. Het moet dus zeker mogelijk zijn! We spelen thuis om 12.15 uur en we nodigen iedereen uit
om ons aan te komen moedigen!
Groetjes VALTO 3

KCC B1 – VALTO B1
Afgelopen zaterdag moesten we tegen KCC. De thuiswedstrijd tegen KCC werd helaas ruim verloren, dus
iedereen was er op gebrand om het deze keer beter te doen. Ook Vera mocht na lange tijd weer in de basis
staan en al een groot deel van de wedstrijd spelen. De vakken waren als volgt. In de aanval namelijk Thijs,
Rick, Daphne en Femke en in de verdediging: Simon, Michael, Vera en Lisa. Petra en Rob waren er niet dus
hadden we Chris als coach vandaag. Jammer genoeg liep de voorbereiding al niet helemaal soepeltjes
omdat in de wedstrijd voor ons er iemand geblesseerd raakte waardoor de wedstrijd uitliep. Toen we
begonnen ging het al gauw mis. KCC scoorde een aantal doelpunten achter elkaar waardoor we een beetje
van de leg raakte. Sommige raakte een beetje gefrustreerd en de plaatsing was ook niet helemaal goed
meer. Halverwege de eerste helft stonden we 8-0 achter. Gelukkig werd er door Daphne eindelijk twee
mooie schoten gescoord en waren we van de nul af. Daarna scoorde KCC er nog drie en dat zorgde voor
een ruststand van 11-2. Er kon nog een hele hoop verbeterd worden. Na de rust ging het al een stuk beter.
Thijs scoorde en het stond 11-3. KCC heeft nog wel een paar keer gescoord in de tweede helft maar niet
zoveel als in de eerste helft gelukkig. Er werd de tweede helft ook een stuk beter verdedigd. Nadat ook
Maaike nog een schot heeft gemaakt kwamen we op een eindstand van 16-4. Net iets beter dan de vorige
keer. Chris bedankt voor het coachen jammer genoeg net geen overwinning ;). Over drie weken moeten we
thuis tegen de koploper Nieuwerkerk trekvogels, de laatste zaalwedstrijd. We hopen ons dan nog even van
de beste kant te laten zien en het ze niet gemakkelijk te maken. Tot dan!
Groetjes van de B1
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ALO E3 – VALTO E2
We moesten vandaag tegen Alo, we speelden uit. Alo was met alleen maar jongens. De eerste helft begon,
al gauw stond Alo met 1-0 voor, Alicia dacht dat laat ik niet gebeuren en scoorde de 1-1. Maar we stonden
nog niet voor, dus Elise scoorde de 1-2. Alo daarentegen vond dat niet leuk, echt niet leuk. Dit zag ik aan ze,
dus was al gauw weer 2-2. Hé, 3-2, dat was niet de bedoeling, Brecht vond hem verdedigd en liet dat ook
merken. Dus ik scoorde 3-3. RUST!!
Net voor rust viel Nouky uit, ze had last van haar ribben.
Na een slok water begon de tweede helft. Oeps, Alo stond alweer voor, 4-3. Sanna vond dat ook niet leuk,
net als de rest en maakte er 4-4 van. Alicia had de smaak te pakken en maakte er 4-5, eindelijk stonden we
voor en dat gaven we niet meer uit handen, de score liep op, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11. De jongens
waren verslagen, ons meidenteam dacht: “De meiden zijn beter!!”
Op naar de vakantie!
( Bedankt voor het invallen Sanne ☺ )
Groetjes Brecht

VALTO F1 tegen KVS/Maritiem
We moesten al heel erg vroeg vertrekken om 08uur richting Den Haag voor de belangrijke wedstrijd tegen
KVS.
Na de warming up gingen we van start en kwamen we al snel met 1-0 achter. Maar door toedoen van Tim
die 3 x achter elkaar scoorde , kwamen we op 1-3 voor. Daarna ging het heel gelijk op en stonden we met
de rust met 3-7 voor o.a door 3 doelpunten van Mieke en 1 van Isa. Na de rust ging het ineens een stuk
minder en door een zeer sterke tegenstander die beter uit de startblokken kwam. Binnen no time stond het
8-8. Verdedigend was het plotseling stukken minder bij ons en we lieten de tegenstander veel meer vrij ,
waardoor zij makkelijker gingen scoren . Gelukkig toonden wij ook veerkracht , want door Renske en Tim
stond het plots weer 8-10 . Wederom kwam KVS terug naar 10-10. Het was echt heel erg spannend allemaal
. Ook kwamen we nog op 10-11 , maar als slotakkoord kwam de 11-11 op de borden als eindstand te staan.
Mooie score voor de carnaval toch? Trots zijn we nu we weten dat we bijna zaal kampioen zijn geworden.
Volgende week thuis tegen wederom KVS om 12 uur.

Zaterdag 28 februari 2015
16:00
20:15
19:05
15:00
14:00
13:00
16:30
10:00
12:00
10:45
10:55

15157
6921
6205
4386
20344
5585
5081
8611
8802
11262
10184

VALTO 4 - Paal Centraal 2
GKV 4 - VALTO 5
GKV A2 - VALTO A3
VALTO B2 - DKC B1
VALTO C1 - Fiks C1
VALTO C2 - DKC C1
Die Haghe C2 - VALTO C3
Tempo D1 - VALTO D1
VALTO D4 – Fortuna D5
Avanti E7 - VALTO E4
Die Haghe F4 - VALTO F4

Vreeloo-hal in De Lier
Overbosch in Den Haag
Overbosch in Den Haag
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Houtrust in Den Haag
Limmeshallen in Alphen ad Rijn
Vreeloo-hal in De Lier
De Viergang in Pijnacker
Gaslaan in Den Haag

Zaalwacht 28 februari 2015
Hal 1
11.50-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.15

Ouder D4
Ouder C2
Ouder C1
Ouder B2
Derk
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veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 2
veld 1

clubsr ODO

clubsr Refleks

