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Nieuws van het bestuur
Actie, actie, actie!
De ene actie is nog niet voorbij of de andere dient zich weer aan. Het goede
nieuws is dat zowel de potgrondactie als de Rabobank Clubkas Campagne
goed zijn voor VALTO. In een tijd dat subsidies wegvallen, zijn extra
inkomsten via andere wegen bijzonder welkom om de vereniging levendig te
houden en bestendig te maken voor de toekomst.
Er is inmiddels al veel potgrond verkocht, zowel aan de deuren als via de website. Het is mooi om te
zien dat dit initiatief weer prima is opgezet door een aantal vrijwilligers, waardoor de actie soepel
verloopt. Hulde! Er kunnen overigens nog zakken worden besteld, dus weet je iemand die potgrond
of tuinaarde nodig heeft, geef het door!
De jaarlijkse actie van de Rabobank geeft ons de mogelijkheid om de clubkas te spekken, met een
mooie donatie. Hiervoor kunnen we als vereniging onze leden, maar ook familie, vrienden,
kennissen en collega’s mobiliseren om te stemmen op VALTO, als zij lid zijn van de Rabobank. Ik
vraag iedereen dan ook om dit zoveel mogelijk te doen. Het is letterlijk: hoe meer zielen (lees
stemmen), hoe meer vreugd.
Nóg een actie die is gestart, is die van Willy. Jullie hebben hem vast al voorbij zien komen op Twitter
of Facebook. Ik kan er nog niet teveel over zeggen, maar blijf deze kanalen in de gaten houden!
Tenslotte maken we ons op voor de laatste acties van het zaalseizoen. Nog één officiële ronde en
een inhaalweekend te gaan. Komend weekend sluiten we het zaalseizoen dan ook officieus af met
een avondje in de Villa, na de wedstrijden in de sporthal. Iedereen is van harte welkom!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 7 maart 201
18:10
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17:10
14:15
11:15
14:15
11:15
10:00
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11:15
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VALTO 1 - Fortis 1
VALTO 2 - Nieuwerkerk 3
VALTO A1 - TOP A1
VALTO B1 - Nieuwerkerk/T B1
VALTO 3 - DES 3
KCC / Delta Ltiek 6 - VALTO 4
VALTO 5 - ODO 6
Velocitas 7 - VALTO 6
VALTO A2 - DKC A1
VALTO A3 - Dubbel Zes A1
Fortuna/Cocts B2 - VALTO B2
KVS / Marit C1 - VALTO C1
Futura C1 - VALTO C3
VALTO D1 - Phoenix D1
GKV D2 - VALTO D2
DKC D1 - VALTO D3
VALTO D4 - ONDO D3
KZ Danaiden D4 - VALTO D5
VALTO E1 - Meervogels E1
Sporting Trn E2 - VALTO E3
Dijkvogels E2 - VALTO E5
VALTO E4 - Pernix E2
Madjoe E5 - VALTO E6
VEO F1 - VALTO F1
ALO F1 - VALTO F2
Futura F1 - VALTO F3
HKV / Ons F2 - VALTO F4

Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Schenkel in Capelle ad IJssel
Vreeloo-hal in De Lier
De Does in Leiderdorp
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Fortuna-hal in Delft
De Blinkerd in Scheveningen
Zuidhaghe in Den Haag
Vreeloo-hal in De Lier
Overbosch in Den Haag
Wippolder in Delft
Vreeloo-hal in De Lier
Drie Oktoberhal in Leiden
Vreeloo-hal in De Lier
5 Mei-hal in Leiden
Sporthal in Maasdijk
Vreeloo-hal in De Lier
Middelmors in Rijnsburg
Essesteyn in Voorburg
HKV/Ons sthal in Den Haag
Zuidhaghe in Den Haag
HKV/Ons Eibthal in Den Haag

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

Zaalwacht zaterdag 7 maart 2015
Hal 1
Hal 2
11.05-12.15

Ouder D4

11.05-12.15

Ouder E4

12.15-13.15

Ouder D1

12.15-13.25

Ryanne B

13.15-14.30

Lotte v. G.

13.25-14.45

Reserve VALTO 5

14.30-15.35

Michiel C.

14.45-16.00

Imke J.

15.35.16.45

Laura de R.

16.45-18.05

Bo A.

18.05-19.20

Gert-Jan S.

Opstellingen 7 maart 2015
Selectie
Aanwezig om 15:45
Dames : Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi, Lisanne B
Heren : Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ruben K, Laurens V, Twan K
VALTO 3
Aanwezig om 11:30
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Nikki
Heren: Daniël K, Jeroen, Steven, Dennis, Marco
VALTO 4
Vertrekken om 15:00
Dames: Hellen, Annemiek, Laura, Joyce, Manon G
Heren: Marco, Hans, Mark, Martin, Michiel,
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P. Kleijer
O. Idema
G. Kelder
D. Montauban
Herman Hoffman
Bas de Jong
Christiaan v St.
clubsr Die Haghe
Dennis Voskamp

Thijs Dijkstra

Jesper Valstar
Marije van Dalen
Christiaan Paauw
Bart van Muyen
Elise Kleintjens

Jack Schuemie
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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

VALTO 5
Aanwezig om 13:00
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Helma, Marleen
Heren: Daniël V, Laurens E, Vincent, Nick, Bart, Jesper
VALTO 6
Vertrekken om 20:00
Dames: Gerda, Jeanette, Petra, Ria, Marije, Linda
Heren: Frillem, Gert, Jelle, Ruud, Rinze
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

Uitslagen zaterdag 28 februari 2015
VALTO 4
GKV 4
GKV A2
VALTO B2
VALTO C1
VALTO C2
Die Haghe C2
Tempo D1
VALTO D4
Avanti E7
Die Haghe F4

- Paal Centraal 2
- VALTO 5
- VALTO A3
- DKC B1
- Fiks C1
- DKC C1
- VALTO C3
- VALTO D1
- Fortuna / My Collections D5
- VALTO E4
- VALTO F4

11 - 14
15 - 8
7 - 10
7- 6
20 - 3
11 - 6
3- 2
10 - 5
3- 2
6- 8
6- 7

Nabeschouwingen
De wedstrijd van VALTO 4 tegen Paal Centraal stond in het teken van degradatie, Paal Centraal
staat laatste in de poule en zou een gemakkelijke prooi kunnen zijn voor VALTO 4. Echter kwamen
de Delftenaren met een flinke vechters mentaliteit naar De Lier toe, waardoor het VALTO 4 niet lukte
genoeg aan te haken in de wedstrijd, zo verloor het dan ook met 11-14.
VALTO 5 speelde de laatste uitwedstrijd van het seizoen bij GKV en hoopte de punten weer binnen
te halen, net zoals dat het deed in de thuiswedstrijd tegen GKV. Uit in Den Haag bleek dit toch een
moeilijker verhaal te zijn dan van te voren verwacht. Zo kon GKV uit lopen naar een makkelijke 15-8
overwinning op VALTO 5.
De A3 speelde voor VALTO 5 tegen GKV, een directe concurrent in de poule. Het verschil tussen
VALTO en GKV was 1 punt in het voordeel van VALTO en het beloofde dan ook een spannende
wedstrijd te worden. Na een hobbelig begin kwam er vaart in het spel van VALTO en kon het zo
uitlopen naar een 7-10 overwinning!
VALTO B2 speelde thuis tegen DKC B1. Uit werd er nipt van deze ploeg verloren (5-4), maar had er
zeker meer in gezeten. Ook dit keer ging de wedstrijd gelijk op, maar nu wist VALTO nipt te winnen,
7-6. A.s. zaterdag speelt de B2 haar laatste zaalwedstrijd uit tegen één van de koplopers Fortuna
B2, dus dat zal geen makkelijke opgave worden.
VALTO C1 speelde thuis tegen Fiks C1, die onderaan in de poule staat. Uit werd er met 8-14
gewonnen, dus dat moest ook nu weer een overwinning worden. Om er toch nog een uitdaging van
te maken was de opdracht: met het hele vak goed voorverdedigen! Dit ging gaandeweg de wedstrijd
steeds beter en je zag dat de tegenstander er geen raad mee wist. De eindstand was een knappe
overwinning: 20-3. A.s. zaterdag gaat de C1 nog op bezoek bij kampioen KVS C1, die alles met
ruime cijfers wint. (doelsaldo van 177)
VALTO C2 speelde thuis tegen DKC C1. Uit werd dit een ruime overwinning, 3-11. Dit keer ging het
een stuk moeizamer en duurde het lange tijd voordat DKC definitief werd afgeschud.
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Halverwege de 2 helft was de voorsprong nog maar 1 doelpunt. Met een eindsprint werd er toch
nog een ruime overwinning op het scorebord gezet, 11-6. Voor de C2 was dit de laatste
zaalwedstrijd, ze eindigen daarmee in de middenmoot en zij kunnen zich nu gaan richten op het
veld.
VALTO C3 speelde uit tegen Die Haghe C2. Thuis werd er met 6-8 verloren. Dit keer ging de
wedstrijd ook weer gelijk op, maar werd er een stuk minder vaak gescoord. Uiteindelijk werd er
helaas nipt verloren, 3-2. A.s. zaterdag speelt de C3 uit tegen Futura C1. Thuis werd het een
gelijkspel, 6-6, dus het zou leuk zijn als de punten nu mee naar huis genomen kunnen worden.
VALTO D1 speelde uit tegen kampioen Tempo D1, die nog geen punten verspild had. Ook nu werd
al gauw duidelijk dat Tempo net even een maatje te groot was. Gelukkig wist de D1 de schade te
beperken en lukte het ook om zelf 5x te scoren. Eindstand was 10-5. A.s. zaterdag speelt de D1
thuis tegen Phoenix D1. Twee weken geleden werd hier uit nipt van gewonnen, 7-8, dus dat belooft
een spannende laatste zaalwedstrijd te worden.
VALTO D4 speelde thuis tegen Fortuna D5. Fortuna staat onderaan in de poule en wist nog geen
punten te halen. Uit werd er makkelijk van deze ploeg gewonnen, 1-7. Dit keer was het een stuk
lastiger en ging de wedstrijd gelijk op. Gelukkig wist de D4 toch de punten in De Lier te houden en
werd er nipt gewonnen, 3-2. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen ONDO D3. Uit werd er met 0-4
gewonnen, dus de D4 kan het zaalseizoen met een overwinning afsluiten.
Bij de E-jeugd speelde alleen VALTO E4 een wedstrijd. Bij winst op koploper Avanti zou er zicht
blijven op het kampioenschap. Dit was geen makkelijke opdracht, maar hij slaagde wel. Door hard
werken stond er na 40 minuten een 6-8 overwinning op het scorebord. Met nog twee wedstrijden te
gaan waarvan komende week tegen andere koploper Pernix is het een spannend einde van de
competitie. Komende zaterdag zullen zowel Pernix als VALTO willen winnen om kampioen te
worden. Vorige wedstrijd werd nipt gewonnen door een eigen doelpunt van Pernix. Laten we deze
zaterdag zorgen dat we het in eigen hand houden!
VALTO E1 speelt a.s. zaterdag thuis tegen Meervogels E1. Aan de standen te zien, moet deze
wedstrijd te winnen zijn. Vorige keer werd het een 5-3 overwinning voor VALTO. VALTO E2 is nog
een week vrij. VALTO E3 mag naar Leiden om te spelen tegen Sporting Trigon E2, de een-nalaatste uit de poule. De punten moeten dus mee terug naar De Lier kunnen. VALTO E5 gaat op
bezoek bij onze buren Dijkvogels. Vorige keer werd er verloren van deze ploeg. Gezien de stand zou
winst echter ook mogelijk moeten zijn. VALTO E6 gaat op bezoek bij Madjoe E5. Vorige keer werd er
2-0 gewonnen. Eens kijken of er deze keer meer doelpunten gemaakt kunnen worden.
Bij de F-jeugd kwam alleen de VALTO F4 in actie. Zij staan bovenaan en met nog 3 wedstrijden te
gaan is het kampioenschap in zicht. Tegen hekkensluiter Die Haghe zou winst dus goed mogelijk
moeten zijn. Maar wat werd het nog spannend! Uiteindelijk kwamen de punten na een 6-7 uitslag
dan toch gelukkig mee naar De Lier. Komende week winnen en dan is het kampioenschap een feit!
VALTO F1 speelt komende zaterdag uit bij VEO F1. Onze F1 is al kampioen maar de competitie
winnend afsluiten is natuurlijk wel zo leuk. Dan smaakt de taart zaterdag extra goed! VEO staat nu
op een derde plek en eindigt bij winst als tweede. Het zal dan ook geen eenvoudige overwinning
worden. VALTO F2 speelt haar laatste wedstrijd uit tegen ALO F1. VALTO staat op een keurige 2e
plek, ALO staat 3e. De uitslag maakt voor de stand niet meer uit maar VALTO mag hier laten zien
dat de tweede plaats ook echt verdiend is! VALTO F3 staat ook keurig op de tweede plaats in de
poule en speelt zaterdag tegen Futura F1. De vorige keer werd hier 15-2 van gewonnen dus winst
moet nu zeker weer mogelijk zijn. Winst is noodzakelijk om de tweede plek zeker te stellen.

	
  

Vrijwilligers bij VALTO!
Beste Korfballers,
De lente laat zich af en toe een klein beetje zien. Een klein zonnetje boven het westland. En dat doet
ons aller hart weer opbloeien: het veldseizoen komt er weer aan! Geen geur van gras en kleding vol
modder, zoals dat in mijn tijd nog was, maar wel weer de gezelligheid van ons eigen clubhuis. Ome
Willem blijft van ons clubhuis houden!
Het zou ook zomaar eens kunnen zijn dat ik me dan weer eens naar VALTO laat rijden. Die sporthal
is me te druk. Daar kan ik niet meer aan meedoen. Maar een bezoekje aan ons clubhuis is altijd de
moeite waard.
Hoe leuk is het om straks in een lekker zonnetje al onze jeugdteam te bekijken. Met de trainers en
coaches vol overgave aan de kant. Hoe fijn is het om een lekkere koffie (of zelfs cappuccino) op het
terras te nuttigen, geserveerd door de mensen achter de bar. Te genieten van ons clubhuis dat door
ons bouwteam zo fantastisch is opgeknapt. Dat wordt weer volop genieten van de buitenlucht en het
veldkorfbal!
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Wat fijn dat we bij VALTO zo veel vrijwilligers hebben die zich inzetten voor u en mijn genoegen. Die
onze kinderen begeleiden, de kantine bemannen en alles piekfijn regelen. Fijn om te zien dat onze
club juist door die vrijwilligers zo groeit en bloeit.
Vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Zeker niet in zijn enthousiaste club als onze VALTO is. Daarom ben
ik verheugd vernomen te hebben dat er een heuse vrijwilligerscommissie is opgericht. Zij gaan
binnenkort hun best doen om VALTO van nog meer vrijwilligers te voorzien. Vele handen maken
immers licht werk. Dus hoe meer vrijwilligers, hoe makkelijker het wordt. Het leven is soms best
simpel. Ik hoop dat ze ook een rondje bij de Triangel maken. Ik kan vast ook weer iets voor VALTO
betekenen.
Met korfbalgroeten,
Ome Willem

A.s zaterdag de laatste zaalwedstrijd van dit seizoen! Ben jij erbij? Zet je
aanwezig op Facebook!www.facebook.com/events/1012882182060080 of snel
te vinden via 'VALTO Nieuws'!

Nieuws van de Technische Commissie
Een rustige week!
Beperkt programma afgelopen week. Komende week weer met z’n allen
aan de bak. Voor velen is dit de laatste competitiewedstrijd in de zaal.

Laatste 5 kaarten voor 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 6 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
Sheila Herbert
Joke van Oudheusden
Maaike Ridder
Max Hulsebosch
Vera Lagerwerf
Hans Ridder
Totaal
Over

De Bijblijver, 2 maart 2015

Aantal
3
2
5
1
1
1
1
1
4
20
5
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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
(Maart 3)

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

Donderdagen:
Maart

20:30: VALTO 3

21:30: VALTO 4

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

Aanstaande zaterdag sluiten we
het zaalseizoen officieus af met
een gezellige avond in Villa
VALTO. Iedereen is van een uur
of 20.00 van harte welkom!
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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

Oefenwedstrijden
Maandag 2 maart
19:15 uur

X667144

VALTO A1 - Weidevogels A1

Thijs Dijkstra

Zaterdag 14 maart
12:30 uur
14:00 uur
12:30 uur

X667174
X667781
X667127

Dindoa 3 - VALTO 3
Dindoa 7 - VALTO 6
Dindoa A1 - VALTO A1

De Zanderij in Ermelo
De Zanderij in Ermelo
De Zanderij in Ermelo

Donderdag 19 maart
20:30 uur

X667423

VALTO A1 – KVS/Maritiem A1

De Zwet in De Lier

Zaterdag 21 maart
17:00 uur
15:30 uur
14:00 uur
17:00 uur
12:30 uur
17:00 uur
15:30 uur
14:00 uur
12:30 uur
12:00 uur
13:30 uur
12:00 uur
13:00 uur
09:00 uur
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
11:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
10:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
09:00 uur
10:00 uur
09:00 uur

X667139
X667752
X667231
X667443
X667603
X667955
X667813
X667250
X667565
X667489
X667405
X667446
X667190
X667756
X667447
X667437
X667230
X667295
X667223
X667606
X667160
X667620
X667560
X667900
X667179
X667775
X667378
X667482
X667653
X667106
X667994
X667317

VALTO 1 - Excelsior 1
VALTO 2 - Excelsior 2
VALTO 3 - RWA 4
ODO 4 - VALTO 4
ODO 5 - VALTO 5
VALTO 6 - ODO 6
VALTO 7 - Avanti 9
VALTO 8 - Avanti 11
VALTO A1 - Excelsior A1
Avanti A2 - VALTO A2
Avanti A5 - VALTO A3
VALTO B1 - Avanti B1
VALTO B2 - Avanti B4
Avanti C1 - VALTO C1
Avanti C3 - VALTO C2
Avanti C4 - VALTO C3
VALTO D1 - Avanti D1
VALTO D2 - Avanti D2
VALTO D3 - Avanti D3
Olympia D3 - VALTO D4
VALTO D5 - Avanti D5
Avanti E1 - VALTO E1
Avanti E4 - VALTO E2
Olympia E2 - VALTO E3
Olympia E3 - VALTO E4
VALTO E5 - Olympia E5
VALTO E6 - Olympia E6
VALTO F1 - Avanti F1
VALTO F2 - Avanti F3
Olympia F2 - VALTO F3
VALTO F4 - Avanti F5
VALTO F5 - ONDO F6

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Commandeur in Maasland
De Commandeur in Maasland
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Viergang in Pijnacker
De Viergang in Pijnacker
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Viergang in Pijnacker
De Viergang in Pijnacker
De Viergang in Pijnacker
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Brug in Spijkenisse
De Zwet in De Lier
De Viergang in Pijnacker
De Viergang in Pijnacker
De Brug in Spijkenisse
De Brug in Spijkenisse
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Brug in Spijkenisse
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier

Dinsdag 24 maart
20:45 uur
19:30 uur

X667220
X667406
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VALTO 2 - Futura 2
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De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier

Rick Voskamp
Pierre van Venetiën

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

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, is wederom het initiatief genomen om tijdens de
thuiswedstrijden van VALTO 1 een team te kiezen als
“TEAM VAN DE WEEK”
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van VALTO 1 intenser wordt en
de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1 tijdens de training
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier
kan het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan
gebruikt worden om VALTO 1 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week.
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Dit jaar op een nieuwe manier!
De kinderen van het team van de week zullen langs komen met een lijst waarop de eindstand van de
wedstrijd geraden kan worden. De winst is een taart!
De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend
gemaakt worden.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er
ruim de tijd voor de verkoop van de loten. Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan
hun team van de week.
Team van de week
07-03-2014

Tijdstip
VALTO 1

Fortis 1

18.10 uur

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk, Fiona Rijsdijk,Janine Stolk
De Bijblijver, 2 maart 2015
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Team van deweek Speler VALTO 1 Video
tas brengen
D5
Thijs
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Rabobank Clubkas Campagne 2015: stem op VALTO!!
Ook dit jaar doet VALTO weer mee aan de
Rabobank Clubkas Campagne. Bij
deze campagne bepalen de leden van
Rabobank Westland welke verenigingen
een sponsorbedrag krijgen en hoe hoog dat
bedrag is. Rabobank Westland stort
jaarlijks een bedrag in de pot van de Rabobank
Clubkas Campagne. Deze pot
wordt verdeeld onder de deelnemende
verenigingen en stichtingen aan de hand
van een stemming.
Van 2 t/m 15 maart 2015 kun je, als je lid bent
van Rabobank Westland, op hun
Website via www.rabobank.nl/westland je stem
uitbrengen op je favoriete vereniging. Je
ontvangt vijf stemmen en je mag maximaal twee
keer op dezelfde vereniging stemmen. Hoe
meer stemmen VALTO krijgt, hoe hoger het
sponsorbedrag wordt dat we van de
Rabobank ontvangen! Dus stem twee keer op
VALTO en roep al je familieleden, vrienden,
kennissen en buren op om ook op VALTO te
stemmen! Onze eigen Mellanie Noordam is
weer een van de gezichten van de
promotiecampagne!

Wij hopen op uw steun. Alvast bedankt!!

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

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

De Bijblijver, 2 maart 2015

10

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++"

Aanstaande zaterdag sluiten we het
zaalseizoen officieus af met een
gezellige avond in Villa VALTO.
Iedereen is van een uur of 20.00 van
harte welkom!
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Wedstrijdverslagen
VALTO C1- Fiks C1
Afgelopen zaterdag moesten we thuis tegen Fiks. De wedstrijd begon wat later omdat de scheidsrechter te
laat was.
Eenmaal begonnen, werd er gelijk al gescoord …… 1-0 . Helaas scoorde Fiks de 1-1 . We hadden heel veel
kansen en die hebben we goed benut, en al snel stond het 13-1 door een paar mooie schoten en doorlopen.
Maar Fiks had er ook één gescoord en toen was het 13-2.
Toen kregen we een strafworp mee, en het werd 14-2. Maar helaas scoorde Fiks ook weer en het werd dus
nog 14-3. Maar toen gingen bij ons de ballen er weer in en het werd 20-3 en dit was de eindstand.
Groetjes De C1

VALTO C3 – Die Haghe C2
Zaterdag 28 februari speelde we tegen Die Haghe C2.
De wedstrijd begon niet lekker in de eerste minuten al op 1-0 achterstand en na 20 min. 2-0 achterstand.
In de tweede helft dachten we misschien wordt het nog wel spannend, maar de tegenstander scoorde ook
de 3-0. Gelukkig was daar dan het goal van Vera, 3-1.
De wedstrijd werd een chaos! In de het andere vak leek het wel een beukwedstrijd. En de scheids deed ook
nog eens super partijdig. Toch scoorde ik nog de 3-2.
Het zat niet mee de wedstrijd, uiteindelijk kwamen we erachter dat de scheidsrechter de broer was van een
speler uit het team.
Een oneerlijke wedstrijd, maar ja het lag ook een beetje aan onszelf.
Gr. Jimmy

VALTO D4 – Fortuna
We begonnen de wedstrijd met veel balbezit. Daan gooide een paar keer richting korf maar ze wilden er
helaas net niet in. Net voor rust maakte Laura 1-0, maar in ongeveer dezelfde minuut maakte Fortuna er
gelijk spel van, 1-1. In de tweede helft scoorde Jordan 2-1 en later ook 3-1! We zaten lekker in het spel.
Fortuna merkte dat ook en probeerde natuurlijk ook met winst naar huis te gaan. Het ging er fanatiek aan
toe, met af en toe een duw hier en een duw daar. Fortuna maakte er 3-2 van, wat uiteindelijk de eindstand
werd. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken!

VALTO E4 en haar trotse coaches!
De zaalcompetitie nadert haar einde. Tijd om even terug te blikken voor VALTO E4. Want wat heeft de E4
veel geleerd! We begonnen in de zaal met een iets ander team. Lisa vertrok naar de E2 en wij kregen Jens
en Rozanne in ons team erbij. Behalve dat we het heel erg gezellig hebben met elkaar, leren we ook iedere
week nieuwe dingen. Inmiddels zijn jullie zo ongeveer de specialisten in de dubbele doorloop (wat dat
precies is gaan we hier niet uitleggen want misschien leest de tegenstander ook wel mee), gaan jullie steeds
meer van afstand schieten, lukt de doorloop steeds vaker onderhands, geven jullie ook doorlopen uit de
ruimte aan en gaat ook de afvang steeds beter!
Afgelopen zaterdag moesten we tegen koploper Avanti E7. De donderdag ervoor was er nog een keertje
extra getraind om de wedstrijd scherp in te gaan. Met nog drie wedstrijden te gaan was de boodschap
duidelijk: 3x winnen en we zijn kampioen. Maar van deze drie wedstrijden zijn er twee tegen een koploper.
Dus dat is dan makkelijker gezegd dan gedaan. Nova was nog op wintersport maar gelukkig wilde Sanne
Rijsdijk met ons mee om het team te versterken. Na het praatje, de warming-up en het inschieten kwam er
eindelijk een scheidsrechter en kon de wedstrijd beginnen. We begonnen de wedstrijd goed met een 0-1
voorsprong. Avanti maakte hier al snel 1-1 van.
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Maaike kreeg een strafworp mee omdat ze tijdens een schitterende onderhandse doorloop verdedigd werd
door een jongetje. Sanne maakte deze 'stip' heel mooi af: 1-2. Avanti kreeg ook een stip mee omdat Jens
een doorloop vanaf de zijkant verdedigde. Gelukkig ging deze strafworp mis en konden wij uitlopen naar 1-3.
Met rust stond VALTO voor met 3-5. In de rust even goed de koppen bij elkaar want Vera en Marleen
hadden al gezien dat Avanti hun beste heertje in ging zetten. Hier moesten we goed op inspelen!
Ook in de tweede helft ging VALTO goed van start. Het sterke heertje van Avanti werd door Sanne helemaal
klem gezet en ook Jens had onze aanwijzingen goed opgepakt waardoor zijn heertje zijn 'trucje' ook niet
meer kon doen. We hadden heel veel balbezit waardoor Avanti eenvoudigweg geen kansen kreeg. Bij ons
ging er af en toe een doelpunt in en ook Avanti scoorde af en toe. Op die manier kropen we met 2
doelpunten verschil richting het einde van de wedstrijd. Een minuut voor tijd scoorden wij de 5-8 en konden
we opgelucht ademhalen. Het lukte Avanti nog wel om hier 6-8 van te maken maar dat was dan ook gelijk de
einduitslag. VALTO had gestreden en gewonnen! Hartstikke goed jongen en meiden!
Aanstaande zaterdag wacht de wedstrijd tegen Pernix E2. Als Pernix wint, zijn zij direct kampioen. Als
VALTO wint, kunnen zij de week daarna kampioen worden tegen KVS. Het belooft dus een spannende
wedstrijd te worden. Vraag dus allemaal je ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's om ons om 11:15 uur
aan te komen moedigen! Dan kunnen zij jullie en ons helpen om jullie naar de overwinning te schreeuwen!
Jullie trotse coaches,
Vera en Marleen

VALTO F4 - Die Haghe F4
Na een weekje voorjaarsvakantie, speelden we zaterdag uit in Den Haag.
Eerst nog even warm draaien. Maar al snel was het 1-0 voor VALTO.
Er werd steeds beter gespeeld en zo werd het 4-1 met de rust.
Na de rust kreeg Die Haghe ook kansen en scoorden er 2.
6-3. Er waren veel kansen voor VALTO en er werd er ook gescoord.
Spannend bleef het tot het einde van de wedstrijd. Want Die Haghe scoorde er ook nog 3.
Uiteindelijk was de eindstand 7-6 voor VALTO!!!
Goed gedaan F4!!!
Groetjes van Corine en Daan

Aanstaande zaterdag sluiten we het
zaalseizoen officieus af met een
gezellige avond in Villa VALTO.
Iedereen is van een uur of 20.00 van
harte welkom!
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HIPPIES
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo
Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60!
Vanaf vrijdag 20:00 uur is het kamphuis open om er weer een onvergetelijk weekend van te
maken!
Hieronder alvast een paklijst, een belangrijke note hierbij is wel dat wat je meeneemt alleen
gekleurde spullen mogen zijn!
Paklijst:
Slaapzak, Kussensloop, Sierraden, Dekbedovertrek, drie Theedoeken, Handdoeken, Picknickleed,
zoveel mogelijk Bloemen, Zonnebril, Korfbalkleding, Oude Schoenen, Hardloopkleding,
Bamboeboom, Zwemkleding, Oude warme sportkleding, Muziekinstrumenten, Hippiekleding,
Zaklamp, Regenkleding.
	
  

PEACE!
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon
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Zaterdag 14 maart
17:15
16:15
15:15
14:15
11:15
12:15
12:15
11:15
13:15
13:15

7452
5179
8952
8543
10744
11193
11185
11225
11184
11644

Valto 7 - ONDO 6
Valto C3 - Tempo C4
Valto D2 - TOP / Quoratio D3
Valto D5 - Dijkvogels D3
Valto E2 - ALO E3
Valto E3 - Achilles E2
Valto E5 - ODO E2
Valto E4 - KVS / Maritiem E4
Valto E6 - Tempo E8
Valto F4 - KIOS F4

Hal 1
11.05-12.15

Ouder E2

12.15-13.15

Ouder E3

13.15-14.15

Ouder F4

14.15-15.15

Ouder D5

15.15-16.15

Ouder D2

16.15-17.15

Ouder C3

17.15-18.30

Reserve Valto 7
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Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier
Vreeloo-hal in De Lier

veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1
veld 1

Thijs Dijkstra
Steven Vijverberg
Martin Boekestijn
Marja de Jong
Esther de Jong
Helma Hagemans
Sjors Jansen

