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Programma komende week
tijd
17:15
16:15
15:15
14:15
11:15
12:15
12:15
11:15
13:15
13:15
12:30
12:30
14:00

wsnr
7452
5179
8952
8543
10744
11193
11185
11225
11184
11644
X667127
X667174
X667781

wedstrijd
Valto 7
Valto C3
Valto D2
Valto D5
Valto E2
Valto E3
Valto E5
Valto E4
Valto E6
Valto F4
Dindoa A1
Dindoa 3
Dindoa 7
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ONDO 6
Tempo C4
TOP / Quoratio D3
Dijkvogels D3
ALO E3
Achilles E2
ODO E2
KVS / Maritiem E4
Tempo E8
KIOS F4
Valto A1
Valto 3
Valto 6

1

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

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

Uitslagen 7 maart

Opstellingen 14 maart
Valto 7
Aanwezig om 16:45
Dames: Fiona, Helma, Rosanne, Marleen, Leonie
Heren: Arie, Bart M, Martin B, Sjors, Steven
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

Zaalwacht
Zaalwacht(14(maart(2015
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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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Nabeschouwingen senioren
Wedstrijdsport
Valto 1 speelde deze week de wedstrijd tegen Fortis, de laatste zaalwedstrijd thuis. In een afgeladen
sporthal begon Valto aan de wedstrijd, maar liet het te snel varen, zo kwamen ze tegen een achterstand aan
te kijken. 5 minuten voor tijd werd er nog een eindsprint ingezet, maar helaas was het niet genoeg en zo
verloor Valto 1 met 18-19.
Valto 2 speelde tegen Nieuwerkerk 3 ook haar laatste zaalwedstrijd in de Vreeloo Hal, Valto is al veilig dus
kon vrijuit spelen. In een wedstrijd waarin Valto beter was kon het vrijuit spelen naar een overwinning en dat
lukte, er werd thuis met 19-17 gewonnen.
Valto 3 had haar belangrijkste wedstrijd van het seizoen, de wedstrijd om degradatie te voorkomen. Er moest
gewonnen worden met 5 doelpunten verschil, maar helaas lukte het Valto 3 niet, er werd verloren met 19-21
en het lot van Valto 3 ligt niet meer in eigen handen.
Valto 4 speelde tegen KCC, een mooie wedstrijd midden in de poule. In een gelijkopgaande wedstrijd
ondersteund door invallers kon Valto 4 tot een gelijkspel van 13-13 komen! De punten werden gedeeld en
dat was de meest eerlijke verdeling.
Breedte sport
Ook Valto 5 speelde deze wedstrijd ondersteund door invallers thuis tegen ODO haar laatste thuiswedstrijd.
Helaas kon het niet tot voldoende doelpunten komen om het ODO lastig te maken, er werd met 7-10
verloren.
Valto 6 speelde Velocitas 7, een wedstrijd waar verder geen grote belangen op het spel stonden. In een
gelijkopgaande wedstrijd kon Valto de vuist niet groot genoeg maken, waardoor de punten met 8-8 gedeeld
werden.
A junioren
De A1 speelde dit weekend een wedstrijd tegen 1 van haar sterkste tegenstanders in de poule, namelijk
TOP A1. In een wedstrijd waar Valto een stuk beter was dan TOP werd er een resultaat neergezet waar
iedereen trots op kon zijn. TOP werd aan de kant gezet met 18-14.
De A2 moest tegen DKC A1 spelen, een wedstrijd waarin de A2 moest knokken voor elke kleine
overwinning. Helaas was de overtuigingskracht van de A2 niet groot genoeg om hier tegenin te gaan en
werd er met 7-16 verloren van DKC.
De A3 speelde tegen Dubbel Zes A1 ook haar laatste wedstrijd thuis, op jacht naar nog meer punten want
de A3 staat uitstekend in de poule. In een wedstrijd met mooie doelpunten werd er uiteindelijk met 11-9
gewonnen!

Nabeschouwingen jeugd
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen één van de koplopers, Nieuwerkerk B1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd
duidelijk dat KVS B1 verloren had en dus was de B1 definitief veilig en mag VALTO B1 ook volgend
zaalseizoen hoofdklasse spelen. Op zich al een knappe prestatie, maar de B1 was er op gebrand om nog
een keer tegen één van de topploegen te laten zien dat ze het niveau van de hoofdklasse zeker aan kunnen.
VALTO begon met name verdedigend goed aan de wedstrijd, Nieuwerkerk had lange tijd nodig om in hun
spel te komen. Aanvallend zaten er ook goede dingen tussen, maar wilde het niet lukken om af te ronden.
Na een kwartiertje brak de weerstand van VALTO en liep Nieuwerkerk uit naar een 3-10 ruststand. Met
name 3 scoren, is te weinig. Aanvallend liep het in de 2e helft wel iets beter, maar helaas gold dat ook voor
Nieuwerkerk. Eindstand: 9-23. Helaas geen mooie afsluiter in de hoofdklasse, maar wel een mooie 5e plek.
Op naar het veldseizoen, waar zeker nog mooie dingen te behalen zijn!
VALTO B2 speelde uit tegen één van de koplopers Fortuna B2. Thuis werd er nipt van deze ploeg verloren,
4-5. Fortuna zou echter alles op alles zetten om het dit keer niet zo spannend te laten worden, want bij winst
zou het kampioenschap voor hen een feit zijn. Helaas werd al snel duidelijk dat Fortuna dit keer toch echt
een maatje te groot was voor VALTO en uiteindelijk werd het een overtuigende overwinning en dus een
kampioenschap voor Fortuna, 15-5. Ook voor de B2 zit het zaalseizoen er op en met 6 punten eindigen zij
op de één na laatste plek. Hopelijk wordt er buiten een beter resultaat behaald.
C-jeugd
VALTO C1 mocht voor haar laatste zaalwedstrijd op bezoek bij kampioen KVS C1. Thuis werd er kansloos
verloren, 3-14, en dus waren de verwachtingen vooraf niet groot. De C1 startte echter wel heel sterk aan de
wedstrijd en nam brutaal een voorsprong van enkele doelpunten. KVS had moeite om in haar spel te komen
en werd duidelijk overdonderd door VALTO. Pas halverwege de tweede helft wist KVS de stand weer gelijk
te trekken en vanaf dat moment werd er om en om gescoord en bleef het spannend tot de laatste seconde.
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Uiteindelijk kwam het winnende doelpunt op naam van Max te staan en werd er met 9-10 gewonnen. Een
knappe prestatie tegen een ploeg die in de veldcompetitie bovenaan staat in de hoofdklasse! Hiermee
eindigt de C1 op de vierde plek met 16 punten.
VALTO C2 speelde vorige week al haar laatste wedstrijd. Zij wisten ook 16 punten te halen en eindigen
daarmee op de vijfde plek.
VALTO C3 speelde uit tegen Futura C1. Thuis werd het een gelijkspel, 6-6. Ook dit keer ging de wedstrijd
weer gelijk op en bleef het tot het laatst toe spannend. Dit keer kwam er wel een winnaar uit de bus en met
een 3-4 eindstand gingen de punten mee terug naar De Lier. VALTO C3 mag a.s. zaterdag nog een keer in
de zaal aan de bak, zij spelen dan thuis tegen Tempo C4. Uit werd daar met 7-3 van verloren, maar
misschien dat het toch lukt om het zaalseizoen winnend af te sluiten.
D-jeugd
VALTO D1 speelde haar laatste zaalwedstrijd thuis tegen Phoenix D1. Een paar weken geleden werd er uit
met 7-8 gewonnen, dus de verwachting was dat het ook nu weer een spannende wedstrijd zou worden. En
dat werd het! Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar ook dit keer trok VALTO aan het langste eind
en voor de 4e keer dit zaalseizoen werd er met één doelpunt verschil gewonnen, 6-5. Een mooie afsluiter
van het zaalseizoen, wat moeizaam begon, want de eerste zes wedstrijden werden verloren. Daarna volgde
een mooie reeks, waarin alleen vorige week nog van de kampioen werd verloren. Met 10 punten eindigt de
D1 op een keurige vierde plek.
VALTO D2 speelde uit tegen GKV D2. Thuis werd na een goede start de overwinning in het laatste gedeelte
nog weg gegeven, 5-6. Dit keer wilde het niet zo lukken bij de D2. GKV was een stuk sterker en hierdoor
werd er met 6-1 verloren. A.s. zaterdag mag de D2 nog een keer in de zaal in actie komen. Ze spelen dan
thuis tegen kampioen Top D3. Uit werd er met 11-3 verloren, dus dat zal geen makkelijke opgave worden.
VALTO D3 speelde uit tegen DKC D1. Er moest gewonnen worden om nog kans te houden op het
kampioenschap. Thuis werd er 6-4 van deze ploeg gewonnen, maar elke wedstrijd is er weer één op zichzelf
en als er dan ook nog druk op staat, is het soms lastig presteren. Gelukkig had de D3 hier geen last van en
werd er een keurige overwinning behaald, 3-7. Hiermee staat de D3 nu op de 1e plek, maar de nummer
twee (KVS D3) heeft maar één punt minder en moet a.s. zaterdag nog een wedstrijd spelen. Zij spelen dan
tegen Avanti D3 en als ze gelijkspelen of verliezen, is VALTO D3 dus alsnog kampioen. Maar dat weten we
dus pas a.s. zaterdag!
VALTO D4 speelde thuis tegen ONDO D3. Uit werd er tegen deze ploeg met 0-4 gewonnen, maar dit keer
kwam er meer tegenstand van ONDO. Het werd een wedstrijd met veel doelpunten, die uiteindelijk in het
voordeel van ONDO werd beslist, 5-7. Voor de D3 zit het zaalseizoen er ook op en met 11 punten uit 12
wedstrijden eindigt de D4 op de 5e plek.
VALTO D5 speelde uit tegen KZ Danaïden D4. Thuis werd er tegen deze ploeg gelijk gespeeld, 5-5, en dat
was voor de D5 tot nu toe het enige punt wat behaald was in deze zaalcompetitie. KZ Danaïden stond met 3
punten net even boven VALTO en dus lagen hier misschien wel kansen om de eerste overwinning binnen te
halen. Nou en dat lukte, en nog met ruime cijfers ook! De D5 speelde een prima wedstrijd en wist met 1-7 te
winnen. Extra leuk, omdat de D5 ’s avonds ook nog eens team van de week mocht zijn bij VALTO 1. A.s.
zaterdag speelt de D5 nog haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen Dijkvogels D3. Uit werd er met 7-4
verloren, maar gezien de vorm moet een overwinning toch mogelijk zijn?
E-jeugd
Valto E1 speelde haar laatste zaalwedstrijd tegen De Meervogels. Het werd een makkelijke overwinning van
17-1. Onze E1 eindigt hiermee op een keurige gedeelde 2e plaats, samen met Fortuna E1. Op het veld
komen zij elkaar weer tegen en kunnen ze nogmaals de strijd aangaan. Valto E2 was weer vrij maar mag
volgende week gelukkig nog een keer spelen. Ze spelen thuis tegen ALO E3. Aan de stand te zien moet
deze pot te winnen zijn. Valto E3 ging op bezoek bij Sporting Trigon en won daar met 2-4. Aanstaande
zaterdag mogen zij het zaalseizoen thuis afsluiten tegen Achilles E2. Valto E4 speelde nog voor het
kampioenschap. Tot de laatste minuut bleef het spannend en vochten beide ploegen voor wat ze waard
waren. Helaas viel 1 minuut voor tijd niet de gelijkmaker maar wel de 4-6 voor Pernix die hiermee kampioen
werd. Volgende week het seizoen winnend afsluiten tegen hekkensluiter KVS. Valto E5 ging op bezoek bij
Dijkvogels. Gezien de stand in de poule zijn deze ploegen aan elkaar gewaagd en dat bleek ook wel.
Dijkvogels won nipt met 5-4. Volgende week weer proberen te winnen, dan tegen ODO die 1 plek hoger
staat. Valto E6 won netjes met 2-5 van Madjoe. Volgende week de laatste wedstrijd tegen Tempo om de
tweede plek in de poule. Uit werd er nog verloren met 3-5.
F-jeugd
Valto F1 was al kampioen maar wilde het seizoen graag winnend afsluiten na 2x gelijkspel de afgelopen
weken. Er werd hard voor gewerkt maar de winst werd binnen gehaald. VEO moest met 10-13 zijn meerdere
erkennen in Valto. Na de wedstrijd zijn de kampioenen onthaald in Vreeloo met chips en ander lekkers.
Gefeliciteerd! Valto F2 ging voortvarend van start en stond op een gegeven moment met 2-10 voor. Dit liet
ALO zich echter niet op haar kop zitten en zij namen een tussensprint waardoor het bijna nog spannend
werd! De einduitslag werd toch nog 8-11 in het voordeel van Valto. Hiermee is de F2 heel knap op een
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tweede plaats geëindigd in de poule! Ook de F3 is op een mooie tweede plaats geëindigd in de poule. Daar
ging een monsteroverwinning van 1-28 aan vooraf tegen Futura F1. Futura vond het heel moeilijk om te
scoren. Gelukkig was 1 van de spelers van Valto zo sportief om dan voor Futura ook maar een doelpunt te
maken om die vervelende nul van het bord af te krijgen. Valto F4 had nog twee punten uit 4 wedstrijden
nodig om kampioen te kunnen worden. Met dat in het achterhoofd startten de kinderen aan de wedstrijd
tegen HKV. En dat heeft geholpen. Na 40 minuten stond er 3-28 op het scorebord! Hiermee heeft de F4
duidelijk laten zien dat zij de kampioen zijn in deze poule. Ook zij werden bij terugkomst in De Lier
ontvangen met taart en ander lekkers! Gefeliciteerd. Volgende week nog een afsluitende wedstrijd tegen
KIOS.
De F-jeugd van Valto kan terugkijken op een succesvol zaalseizoen met 2x een kampioenschap en 2x een
tweede plaats! Ga zo door kanjers!

Nieuws van het bestuur
In AHOY staan, wie wil dat nu niet?
Het hoogtepunt van de landelijke korfbalcompetitie komt er weer aan. De droom voor
vele korfballers, die maar voor een aantal werkelijkheid wordt. De zaalfinale in AHOY
wordt dit jaar op 11 april gespeeld en wie er tegenover elkaar staan is nog de vraag. Het
zou zomaar een kopie kunnen worden van vorig jaar, waarin TOP en PKC tegenover
elkaar stonden. Met nog twee wedstrijden te gaan zijn PKC en TOP al zeker van een plek in de halve finale.
Voor de resterende twee tickets komen vier ploegen in aanmerking: Blauw-Wit Amsterdam (20 punten),
DVO, Koog Zaandijk en Fortuna (allen 18 punten). Spanning alom dus in de hoogste regionen van onze
sport.
Het leuke is dat we daar met een groepje van VALTO naar toe gaan. Er zijn inmiddels al 25 mensen die
meegaan en het beloofd een leuke middag en avond te worden. Het kan niet anders dan dat het kijken naar
deze wedstrijden op topniveau inspirerend is en ik zal het zeker niet laten met jullie te delen hoe het is
geweest. Wij staan (of zitten) in ieder geval in AHOY dit jaar ;-). En wie weet zien we daar een voor ons
bekende scheidsrechter ook rondlopen … #fingerscrossed @rickvoskamp.
Een andere ochtend, middag en avond waar ik al naar uitkijk is de einddag op 20 juni. Het is nog vroeg,
maar hij komt er weer aan en kan niet ontbreken bij een gezellige vereniging als VALTO. Een dag vol spel
en vermaak, waarbij ook wordt teruggekeken op het seizoen. Nu wil het geval dat de Westlandse Cross dit
jaar ook in dat weekend is. Maar geen nood, dat is een tweedaags evenement, dus je kunt gerust op de
zondag gaan! Houd er rekening mee bij het halen van de kaarten.
Het hoogtepunt van onze zaalcompetitie ligt inmiddels al achter ons, we gaan ons opmaken voor de tweede
helft van het veldseizoen. We doen dat wel met een aantal zaalhelden. De F1 en F4 zijn kampioen
geworden en de D3 maakt nog kans. Van harte gefeliciteerd! Met nog een inhaalweekend voor de boeg in
de zaal, worden de eerste oefenwedstrijden op gras gespeeld tijdens het trainingsweekend. De komende
periode zou zomaar het hoogtepunt van het gehele seizoen kunnen opleveren, vele teams (waaronder de
selectie) maken nog kans op het eremetaal. Laten we ze daar bij helpen, langs de kant, op ons eigen veld, in
onze eigen kantine, bij onze club. En als ik zo naar buiten kijk met dit mooie weer, is dat geen straf. GO
VALTO!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Vrij-Willie?
Ome Willem waardeert het koningshuis enorm. Ik ben niet zo iemand die met prinsjesdag in Den Haag naar
de gouden koets gaat kijken, maar ik waardeer de leden van ons koningshuis voor hun uitstraling en
toewijding.
Dat was vroeger al zo, met onze sterke koningin Wilhelmina. En na haar, koningin Beatrix. Maar meer dan
ooit gaan mijn waardering uit naar ons huidige koning Willem-Alexander.
Groot was mijn genoegen dan ook toen ik deze week een video boodschap van onze koning onder ogen
kreeg. G-E-W-E-L-D-I-G dat onze koning zich schaart achter onze club. En dat hij zelfs zo betrokken is dat
hij reclame maakt voor onze vrijwilligers. Eigenlijk is onze koning dus ook een Vrij-Willie. Hij is eigenlijk de
ultieme vrij-Willie.
Ik weet eigenlijk niet of onze koning deze term zelf bedacht heeft, maar ik vind het een mooie uitdrukking.
Een Vrij-Willie. Daar wil je toch gewoon bij horen! Ik, als zeer oud en ervaren Valto-lid voel me ook een echte
Vrij-Willie. U ook?
Met vriendelijke korfbalgroet,
Ome Willem,
Vrij-Willie van Valto
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

AdFysio 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

Nieuws van de sponsorcommissie
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!!
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Nieuws van het JeuK
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UITNODIGING
Beste VALTO-jeugd,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd op zaterdagavond 27 Juni voor
de bonte avond van het jeugdweekend 2015!
De avond zal in stijl beginnen en er zal jullie een heus gala diner

voorgeschoteld worden. Vervolgens wordt de zaal omgetoverd tot een
waar casino waar voor ieder natuurlijk een gokje te wagen valt. Deze
avond zal afgewisseld worden met diverse optredens van bekende
artiesten. En wat natuurlijk niet mag ontbreken is de grote afsluiter van
de avond waar we er met z’n alles één groot feest van maken!
Wil je dit feest niet missen??
Geef je dan snel op voor het VALTO-jeugdweekend 2015!!

en vergeet niet…. De dresscode is gala!!!

_________ Einde JeuK nieuws ___________________
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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

Nieuws van de Technische Commissie
Een rustige week!
Het laatste volle zaalweekend. Volgende week nog enkele
wedstrijden binnen en het trainingsweekend. Dat betekent dat we
weer naar buiten gaan. Lekker!

We gaan naar buiten!
Dit weekend was voor veel teams de laatste keer dat er een
wedstrijd werd gespeeld in de zaal en hiermee houden ook de
trainingen in de zaal op. Alle teams gaan vanaf deze week (maandag 9 maart) naar buiten tenzij er iets
anders is bepaald in overleg met de TC.
De trainingstijden voor de tweede helft van het buitenseizoen zijn uiteraard hetzelfde als die van de najaars
competitie, bekijk dus ook nog een keer goed het schema op ckv-valto.nl!

Zaalfinale Ahoy op 11 april 2015 – kaarten op!
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. De kaarten die Valto ingekocht heeft zijn op, maar je
kunt natuurlijk nog altijd mee door zelf kaarten te bestellen op KNKV.nl.
Aan iedereen het verzoek betaling over te maken (zie e-mail van vorige week aan betrokken).
Naam
Jan-Jaap Elenbaas
Marleen Slaman
Petra Dijkstra
Sheila Herbert
Joke van Oudheusden
Maaike Ridder
Max Hulsebosch
Vera Lagerwerf
Hans Ridder
Pieter van Muyen
Helma Hagemans
Totaal

Aantal
4
2
4
1
2
1
1
1
4
4
1
25

Toptrainers 5/8
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
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Arbitrage commissie
Beste mensen,
Zo aan het einde van het zaalseizoen kunnen we op een mooie manier terugkijken op dit zaalseizoen.
Vanuit de arbitrage commissie zijn er belangrijke stappen gezet:
1. Introductie van gastheren
U heeft ze vast zien lopen, onze gastheren. Zij ontvangen en begeleiden de scheidsrechters en zijn ons
visitekaartje naar buiten toe.
De scheidsrechters waarderen dit enorm, en de gastheren zelf vinden het ook erg leuk. Prima reclame voor
Valto. Hartelijk dank heren.
Zijn er nog heren en vooral dames (!) die als gastheer mee willen draaien?
2. Automatisering scheidsrechters aanwijzing
We hebben een stap vooruit gemaakt met het aanwijzen van scheidsrechters. Dat gebeurt nu via Antilopen
waardoor deze info te zien is op onze site en waardoor scheidsrechters een e-mailbericht ontvangen. Het
aantal verenigingsscheidsrechters dat zijn wedstrijd ‘vergeet’ is sindsdien erg afgenomen. Prima!
3. On-target met onze bondswedstrijden!
We lopen mooi op schema met onze bondswedstrijden. Onze vaste scheidsrechters Rick, Jan, Arnold, Wim,
Pierre, Cock fluiten het juiste aantal wedstrijden en inmiddels begint Cock ook met beoordelen zodat we hier
en daar nog wat puntjes extra meepakken. Hulde heren!
4. Een nieuw talent?
Thijs Dijkstra is door de KNKV toegelaten tot de opleiding tot KNKV scheidsrechter. 2 jaar voordat hij
volgens zijn leeftijd hieraan mag meedoen, maar hij is gespot bij een wedstrijd en men wil graag een
uitzondering voor hem maken. Echt leuk Thijs! Valto zorgt zelf voor een goede begeleiding van Thijs.
5. Op naar de top!
En onze Rick Voskamp maakt momenteel enorm carrière in scheidsrechtersland. Hij is inmiddels tot de
eerste groep scheidsrechters gepromoveerd en fluit dus hoofdklasse wedstrijden. En met een klein beetje
geluk wordt Rick uitverkoren om de zaalfinale van de A-junioren in Ahoy te fluiten. Dat zou een mooie
bekroning zijn op een prima zaalseizoen. Super Rick!
U ziet het, Valto gaat erg goed in arbitrageland! Laten we respect voor deze en alle andere scheidsrechters
houden. Zij zijn een vitaal onderdeel van onze sport!
De arbitrage commissie
Cock Matthijse
Bart van Muyen

Ik was erbij (5)
Het was een zaterdag zodanig druk dat ik even de neiging had om niet naar binnen te gaan. Ook het weer
werkte niet mee. Toch maar de keus gemaakt en de Vreeloo binnengewandeld. De warmte straalde me
tegemoet en dat kwam vooral door de roodgloeiende gezichten van enthousiaste kinderen die zojuist
gediplomeerd en wel het water de rug hadden toegekeerd. Door de massa mensen werkte ik me heen op
weg naar een zitplaats om daar bij te komen. Helaas werd ik daar snel getroffen door mijmeringen. Weten
jullie dat je de mensen in een sporthal op verrassend veel manier kunt verdelen in twee groepen. Je hoort bij
de ene groep of bij de andere groep. Er is geen middengroep. Denk maar eens even mee.
Je bent voor VALTO of niet, je bent een jongen of een meisje. Je bent een speler van VALTO of niet. Je bent
met de fiets gekomen of niet. Je lust spruiten of niet. Je hebt een zwemdiploma of niet. Je bent een pupil of
niet, senior of niet. Je hebt een snor of je hebt geen snor.
Maar soms kom je ernstig in de problemen. Je zit of je staat (is ietsje moeilijker omdat er ook personen zijn
die vrij vaak liggen). Maar dan moet je gewoon de groep verdelen in je zit of je zit niet, je staat of je staat
niet. Met je wint of je verliest kom je er zo nu en dan ook niet uit. Hier en daar eindigt er immers wel eens
een wedstrijd in een gelijkspel.
Gelukkig werd ik weer de realiteit ingetrokken doordat een bal op mijn rijk met haar gevulde schedel
uiteenspatte. Voor mij stond een verrekte klein mannetje met een brede grijns mij aan te kijken. Het was
duidelijk geen korfbal en dus waarschijnlijk ook geen korfballertje. Wel weet ik dat het mannetje heel aardig
met een bal uit de voeten kan. En hard plastic is ook echt hard. Ik aaide het mannetje over de bol en was
gelijk weer volop bij mijn positieven. Nu kan het zijn dat dat weer kwam door het enorme gebrul van een
aantal, laten we zeggen overenthousiaste, supporters van de tegenpartij. Naar mijn idee stond VALTO op
dat moment al tien doelpunten achter, maar ja het kan natuurlijk nog wel ietsje beter. Het scheelde volgens
mij zelfs weinig of de desbetreffende pakweg 16 jarige jongedame had de thuisreis bij wijze van spreken als
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compensatie voor het waardeloze spel lopend kunnen aanvangen. Korfbal een sport voor mietjes? Mooi niet.
Werken, werken, werken…..en ze vallen bij bosjes. En die arme scheidsrechters…zullen ze het ooit nog
goed gaan doen?
Met heel veel genoegen neem ik deze keer afscheid met het volgende. De thuiswedstrijden leverden wel
punten, maar ook soms helemaal niets. Hier en daar een nederlaag omdat het ging om de baard van de
keizer. Elders een overwinning om met een goed gevoel de wintercompetitie achter zich te laten. Tranen met
tuiten voor het 3e team. Volgend jaar een klasse lager is een deceptie. B1 sloot het eerste seizoen op het
hoogste niveau af met een zware nederlaag tegen de latere kampioen. Maar naast de kommer en kwel: een
geweldige prestatie van E1 dat over Meervogels heendenderde. En wat te denken van de vier F-teams die
allemaal hun uitwedstrijd wisten te winnen. F3 en F4 scoorden 56 doelpunten en verdeelden die eerlijk. Even
rekenen…….korfballers in Nederland…..let op 2028…..VALTO 1 kampioen van Nederland door een
overwinning in een stampvol AHOY op……(dat zoeken we op, de naam is me ontschoten)
To Val

Wedstrijdverslagen
Valto 1 sluit het zaalseizoen niet goed af!
Sponsor: Martin Stolze b.v.
De laatste wedstrijd van het zaalseizoen was een thuiswedstrijd
voor Valto en dat zou normaal gesproken een overwinning moeten
zijn. Dit zaalseizoen had Valto 1, 5 van de 6 thuiswedstrijden
gewonnen, dus de laatste wedstrijd werd met vertrouwen gestart.
De tegenstander was inmiddels geen onbekende meer voor Valto
1, Fortis kwam naar De Lier vanuit het verre Oost-Souburg. Bij
Valto speelde Pieter van Muyen op de plek van Thom Voskamp.
Thom Voskamp zal binnenkort geopereerd worden aan zijn knie,
helaas zal het eerste team van Valto hem daardoor de rest van het
seizoen moeten missen binnen de lijnen.
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Fortis, maar hierna
scoorde Rob de Ruiter de gelijkmaker, 1-1. Hierna nam Valto het
initiatief door doelpunten van Frank de Rijcke en Niels Koole, 3-2.
Als antwoord hierop scoorde Fortis tweemaal, waarna Valto door
Pieter van Muyen en Niels Koole voor het laatst in de wedstrijd op voorsprong kwam 5-4. Hierna zakte het
spel van Valto helemaal in, er werden geen goede aanvallen meer opgezet doordat de passing erg slecht
was. De kansen, die werden gecreëerd, werden zonder overtuiging genomen. Fortis kon hiervan profiteren
en maakte 4 doelpunten op een rij. Niels Koole en Sharon Prins hielden Valto nog een beetje op de been
door allebei te scoren, 7-9. Maar in de laatste 3 minuten voor de rust, kon Fortis nog driemaal scoren,
waardoor de kleedkamers werden opgezocht met een achterstand van 5 doelpunten, 7-12. In de tweede
helft moest er duidelijk anders worden gekorfbald, anders dreigde net zo’n deceptie als de vorige wedstrijd.
In de tweede helft was het weer Fortis met het eerste doelpunt, maar hierna werd het gat tot drie gebracht
door doelpunten van Manon van der Ende(2x), Pieter van Muyen, Niels Koole en Frank de Rijcke(2x), 13-16.
Er kwam weer wat geloof bij de ploeg uit De Lier, als Valto nu door kon zetten, dan had het de wedstrijd
naar zich toe kunnen trekken. Maar helaas kon Fortis toch weer het verschil naar 4 brengen. Inmiddels was
Kees Verkade in de ploeg gekomen voor Pieter van Muyen en hij maakte kort hierna de 14-17. Na 2
doelpunten van Fortis leek het over en uit voor Valto, 14-19 met nog 6 minuten te spelen. Lotte van Geest,
Nikki van Spronsen en Laurens Verbaan waren er nog ingekomen voor Sharon Prins, Manon van der Ende
en Niels Koole. Niemand geloofde er eigenlijk meer in, maar Valto bleef het toch wel proberen. Dit
resulteerde in een doelpunt van Rob de Ruiter en daarna ook nog doelpunten van Frank de Rijcke en Naomi
Grootscholten, waardoor het ineens 17-19 stond en er opeens nog van alles mogelijk was. Rob de Ruiter
bracht de spanning weer helemaal terug door ook de 18-19 te scoren. De laatste 2 minuten waren erg
spannend, maar helaas kon er geen gelijkspel uit worden gesleept. In de tweede helft heeft Valto af en toe
laten zien hoe ze kunnen spelen, maar het grootste deel van de wedstrijd was niet goed genoeg.
Op het veld moet het dan maar beter. Daar staat het team van Marco Swikker bovenaan in de eerste klasse
met 2 punten voorsprong op Korbatjo en 3 punten voorsprong op Vriendenschaar. Dinsdag wordt er weer
getraind op het veld en begint de voorbereiding op dit laatste gedeelte van het veldseizoen.
Doelpuntenmakers: Niels 4, Frank 4, Rob 3, Pieter 2, Manon 2, Naomi 1, Kees 1 en Sharon 1
Groeten Valto 1

Valto 2- Nieuwerkerk 3
Vorige wedstrijd, tegen Nieuwerkerk, schoot Nieuwerkerk er alles in,maakte niet uit waar ze stonden. Toen
lieten Valto Nieuwerkerk ook vrijwel vrij schieten. Dus besloot Valto 2 Nieuwerkerk zaterdag niet vrij te laten
schieten. De wedstrijd ging vanaf het begin tot eind rust hele tijd gelijk op. De ruststand was 10-11. In de
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tweede helft liep Nieuwerkerk telkens uit met drie punten verschil. Aan het eind van de tweede helft keerde
het tij. De eindstand was 19-17. Het zaalseizoen heeft Valto 2 afgesloten met een goede wedstrijd, waardoor
Valto 2 geëindigd is op een 4de plaats. Laurens, Ruben & Twan bedankt voor het invallen en natuurlijk ook
de reserves bedankt!
Op 28 maart speelt Valto 2 buiten tegen Des 2 weer een belangrijke pot!

Het doek valt voor VALTO 3…… (of toch nog niet?)
Afgelopen zaterdag moest het dan gaan gebeuren: VALTO 3 speelde thuis tegen DES 3 en er moest met
vijf doelpunten verschil gewonnen worden om zeker te weten dat we veilig zouden zijn. Bij elke andere
uitslag zouden we afhankelijk zijn van de andere ploegen in de poule en/of ook van de andere nummers één
na laatst in de andere poules. DES had genoeg aan een gelijkspel om er in te blijven. Het was duidelijk dat
er voor beide ploegen nog wat op het spel stond, want aan beide kanten was er voor een goedgevulde
reservebank gezorgd. Marco startte in de basis en dat bleek al gauw een goede zet, want hij wist in de 1e
helft vrij makkelijk uit alle hoeken van het veld de korf te vinden. Helaas lukte het niet om DES op
achterstand te zetten, al hadden wij over het algemeen het betere spel. DES wist voornamelijk uit
strafworpen en vrije ballen te scoren, terwijl wij eigenlijk alleen maar velddoelpunten hadden. Met rust stond
er een gelijke stand op het scorebord, 10-10 en kon het dus nog alle kanten op.
In de rust kwam Nikki er in voor Aileen om in dat vak voor meer rebound te zorgen bij de dames. Dit pakte
op zich wel goed uit, maar met name door fouten in de verdediging kwam DES steeds meer in de wedstrijd,
al werden ze daarbij ook wel een beetje geholpen door een paar discutabele beslissingen van de
scheidsrechter. Bij VALTO sloeg de paniek toe en er werd te vaak verzuimd om goede aanvallen op te
zetten, terwijl er nog voldoende tijd was om in ieder geval nog twee punten te halen en zo te zorgen voor
een beter resultaat op die één na laatste plek. Thijs uit de B1 kwam er nog in op de plek van Daniël om
doelpunten te maken en Hans kwam er nog in voor Marco, die helaas niet meer verder kon. Het mocht
allemaal niet meer baten, want de opgelopen achterstand werd niet meer goed gemaakt. Waarbij opgemerkt
moet worden dat DES de wedstrijd goed wist uit te spelen, iets wat wij in de uitwedstrijd nagelaten
hebben…. De uiteindelijke eindstand was 19-21. Extra zuur, want in geen enkele andere wedstrijd wisten we
zoveel doelpunten te maken, maar ja als je er dan aan de andere kant 21 doorlaat, heb je daar dus niks aan!
En waarom in de titel tussen haakjes ‘of toch niet?’?
Uiteindelijk degraderen er uit de reserve 3e klasse van de 24 nummers één na laatst de slechtste 21. VALTO
3 heeft 8 punten gehaald uit 14 wedstrijden en de vraag is dus of dat genoeg is. Dit hebben we nog niet
uitgezocht, omdat het ook nog zo is dat er poules tussen zitten die maar 12 wedstrijden gespeeld hebben en
dan moet je het puntenaantal nog her berekenen. Daar hebben we ons nog niet in verdiept, dus het zal nog
even spannend blijven, al hebben we de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven, omdat 8 punten
waarschijnlijk toch niet genoeg zal zijn…..
Marco, Nikki, Thijs, Hans en Lisa bedankt voor het meespelen en reserve zitten.
Hopelijk weten we het veldseizoen wel positief af te sluiten!
Groetjes VALTO 3

Valto B1 – Nieuwerkerk/Trekvogels B1
Afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd in de zaal, de laatste wedstrijd in de hoofdklasse dit jaar en de
laatste wedstrijd van Michael, die per direct stopt met korfballen. Genoeg redenen om nog één keer heel
hard te knallen, zeker omdat we toch nog niet helemaal veilig waren. Uiteindelijk hoorden we net voor de
wedstrijd dat KVS had verloren en dat we dus wel veilig waren, maar we besloten dat dat geen invloed zou
hebben op onze instelling. Het begin van de wedstrijd was niet onaardig, we creëerden kansen en hielden
het lang dicht. Toch viel na een paar minuten de 0-1. Een strafworp voor Valto volgde, maar deze werd
gemist. Overigens niet de enige vandaag die gemist werd, maar goed… Daarna vielen de 0-2 en 0-3, en
Simon wist met een mooi schotje aan de achterkant voor het eerst wat terug te doen, 1-3. Daarna ging het
hard, heel hard. Binnen 5 minuten was het 1-8. Deze standen hebben we vaker mee gemaakt dit
zaalseizoen, telkens tegen de bovenste 3 clubs. Bijzonder dat het niveauverschil zo groot kan zijn. Met deze
stand is het eigenlijk al einde wedstrijd, want zo’n verschil haal je gewoon lastig in. 2-8 door een doorloop
van Rick, die de eerste helft als een van de weinige heel erg goed korfbal liet zien. Een korte kans van
Simon bracht ons nog 3-9, maar de ruststand was 3-10. Als je er 10 doorlaat is dat niet eens zo heel erg
slecht, maar zelf moeten we er gewoon veel meer maken. Verdedigend kunnen we ons meten met de beste
ploegen van de poule, maar scorend zijn we ook duidelijk de minste. Na rust kwamen we nog tot op 6
doelpunten bij 5-11 door doelpunten van Ruben en Femke, maar daarna was het meteen 5-15 en zat het er
niet meer in. 6-15 van Rick en zo door naar 7-17 van Ruben. Nieuwerkerk scoorde door en nog 2
doelpunten van Thijs brachten de uiteindelijke stand op 9-23. Geen leuke afsluiting van het mooie seizoen
hoofdklasse, maar uiteindelijk wel een nette 5e plek behaald en dus volgend jaar weer hoofdklasse. Buiten
spelen we nog een mooie competitie met ONDO, Excelsior en KVS. Mooie wedstrijden met uiteindelijk kans
op het kampioenschap en dus het NK. Laten we daar met zijn allen voor gaan! Helaas dus zonder Michael,
die vanwege tijdgebrek door school besloot te stoppen. Na de wedstrijd namen we afscheid van hem met
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nog een mooie fotolijst als herinnering voor hem. Veel succes met het behalen van je VWO en hopelijk zien
we je nog eens langs de lijn! Vanaf nu gaat de focus dus op het veld met eerst een paar trainingen en dan
de oefenwedstrijd 21 maart tegen Avanti B1.
Tot dan,

KVS C1 – Valto C1
Afgelopen zaterdag stond een lastige wedstrijd op het programma. We moesten tegen KVS die al een paar
weken kampioen was geworden. We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Martijn, Bas, Vera, Laura
verdediging: Max, JP, Lisette, Sheila. We begonnen goed want de eerste 2 doelpunten van Vera en
Martijn lagen er al snel in. KVS kwam terug op 2-2. Alweer snel scoorde Vera en Martijn allebei een keer en
we stonden weer 2-4 voor. KVS scoorde de 3-4, maar we wisten de voorsprong te behouden en Lisette
scoorde 3-5. KVS probeerde terug te komen voor rust met de 4-5, maar door een doelpunt van Vera gingen
we 4-6 de rust in.
Na rust scoorde Max 2x en we kwamen op 4-8. KVS kwam uiteindelijk weer terug op 8-8. We konden zo’n
voorsprong niet weg geven en Vera scoorde 8-9 maar KVS al snel de gelijkmaker 9-9. Met nog een minuut
op de klok scoor de Max de winnende 10-9 en de scheids fluit af. Volgende week zijn we vrij maar trainen we
weer buiten.
Groetjes C1

Valto C3
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

GKV D2 - Valto D2
De D2 speelt pas om 17:10. Emma speelde ook mee. Dank je wel.
We stonden al gauw 3-0 achter. Toen scoorde Jordy 3-1. Andere schoten gingen mis. Ook doorlopen gingen
er niet in. Rust.
4-1 na 5 min. Een tijd lang vielen wij goed aan, maar helaas geen doelpunt. GKV schoot niet vaak, maar als
ze schoten ging het bijna altijd raak. We hebben goed onderschept, hard gewerkt. De eindstand was 5-1.
Volgende week de laatste zaalwedstrijd; thuis tegen TOP.
Bedankt voor het coachen, Angelie en Arjen.
David

Valto D4-ONDO D3
We moesten spelen tegen Ondo D3. Ze waren een pittige tegenstander en we verloren dan ook met 7-5.
Wij zijn van de 7 5e geworden van de poule. Ook gaan we met een goed gevoel het veldseizoen weer in.

KZ Danaiden D4 - Valto D5 7 maart 2015
Vol goede moed vertrokken we naar Leiden. De laatste keer dat we tegen KZ Danaiden speelden was het
een hele erge spannende wedstrijd met als resultaat een gelijk spel (en ons eerste punt!). Als we een
wedstrijd konden winnen, moesten dat kunnen van KZ Danaiden.
Vrij snel stonden we 1-0 achter, maar Jasper scoorde snel daarna 1-1. Nu begonnen we echt aan de
wedstrijd! We kregen veel kansen en uiteindelijk scoorde Jason voor de rust 1-2. Dat is nog eens lekker de
rust ingaan met een voorsprong!
Na de rust werd het een gekkenhuis: Dione scoort 1-3 en dat smaakte naar meer. Vrij snel daarna scoort
Dione 1-4, Jasper doet er nog een duitje bovenop: 1-5. Dione wist nu hoe het moest en scoort 1-6 en daarna
maakt Norah het feest af met 1-7.
Erg leuk deze overwinning voor de D5 en zeker verdiend. Hou dit vol!!
Dione van Weele
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Valto E1 - Meervogels E1
Afgelopen zaterdag speelde we onze laatste wedstrijd van het zaalseizoen. De wedstrijd was tegen
Meervogels E1. Hier hadden we eerder al tegen gewonnen. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde de
coaches dat we de wedstrijd wel konden winnen, maar dat het ook moeilijk zou kunnen worden. Snel de bal
rond spelen was de opdracht. W e hadden er allemaal veel zin in.
Toen de wedstrijd begon scoorde David de 1, 2 en 3 - 0. Dat ging lekker! Na de eerste 10 minuten scoorde ik
als eerste in de tweede 10 minuten. Daarna scoorde Niels 2 keer en David 2 keer. Met rust was de
tussenstand 8-0. In de rust kregen we nog speciale opdrachten van de coaches om in de tweede helft te
laten zien.
In de derde 10 minuten scoorde David de 9 t/m 13 - 0. Veelal vanuit een snelle vlotte aanval die door ons
allemaal werd opgezet. Vlak voor het einde van de derde 10 minuten scoorde Meervogels de 13 - 1. De
laatste 10 minuten scoorde David vanaf de middenlijn, daarna Niels en Sanne Rijsdijk en de laatste treffer
was weer van David.
De uitslag was duidelijk! Valto E1 had gewonnen met 17-1.
Hiermee zijn we tweede geworden in de eerste klasse E1 samen met Fortuna. Reflex E1 is kampioen
geworden. Een knappe prestatie van Valto E1 die veel geleerd heeft afgelopen jaar. Voor de meeste was het
wel wennen van een 8-tal terug naar 4-Korfball. Maar het was wel leerzaam voor de snelheid en verfijnde
techniek!
Op naar een uitdagend veldseizoen.
groetjes Emma en Michiel

Valto E4- Pernix E2
Afgelopen zaterdag moesten we tegen koploper Pernix. Een superspannende wedstrijd! Pernix kwam voor
de winst want dan waren zij gelijk kampioen. Maar wij maakten ook nog kans als wij gingen winnen!! Dus...
na een goede warming-up door onze coaches Vera en Marleen waren we er klaar voor! Iedereen was
fanatiek bezig en we hielden de tegenstander goed in de gaten want ze waren best snel! Er werd ook goed
verdedigd. Toch scoorde Pernix het eerste punt. Maar gelukkig maakte Maaike de gelijkmaker. Na de timeout werd het 1- 2. Hierna was het Rosanne die zorgde voor 2- 2! Wat spannend en wat werd er goed
gekorfbald!! Voor de rust werd het 2-3. In de rust gaf Vera ons nog wat laatste tips en gingen we
geconcentreerd verder! Helaas ging Pernix ook gedreven door en stond het opeens 2-5! Rosanne maakte er
3-5 van en Nova 4-5!! Nu werd het erg spannend! Pernix scoorde uiteindelijk nog 1 keer en zo werd de
eindstand 4-6!
Wij vonden het jammer dat we verloren hadden, maar we het was een mooie (wed)strijd!! Voor ons na afloop
geen kampioensfeestje maar wel een feestelijke afsluiting omdat Rosanne ging trakteren! Coaches en
scheidsrechter bedankt voor de goede begeleiding in het veld! Publiek bedankt voor jullie komst en tot
volgende week!
Groetjes van Jens

Madjoe E5 – Valto E6
Zaterdag 7 maart 2015. De reist vangt aan naar Rhijnsburg waar een niet onbelangrijke wedstrijd tegen
Madjoe E5 gespeeld gaat worden. De een na laatste wedstrijd van de zaalcompetitie 2014/2015. Valto E6
staat als derde in het klassement en maakt kans op een twee plaats als deze wedstrijd en de volgende
gewonnen wordt. Valto moet echt wel even inkomen en komt op achterstand (2-1) in de eerste helft. Madjoe
maakt het Valto niet makkelijk! Valto moet echt alles op alles zetten om die achterstand in te halen. En dat
lukt ook: er wordt hard gewerkt en goed samengespeeld, zodat de wedstrijd afgesloten wordt met een mooie
overwinning (2-5). Dit is het eerste seizoen voor Valto E6. Wat een leuk team is dit en hoe is het gegroeid
onder leiding van de trainers en onze vaste begeleidster Lysanne van Venetiën. Een compliment hiervoor
van alle spelers van de E6!! Nu op naar die belangrijke wedstrijd van volgende week.
Groetjes van Guillermo ‘de reus’ Zuur en zijn moeder

VEO F1 – Valto F1

Kampioenen!!!

Vandaag een belangrijke wedstrijd. Het kampioenschap is inmiddels al wel binnen maar om het écht te
maken hoort een overwinning er vandaag toch echt wel bij! Met oranje haren en flink wat supporters start de
wedstrijd. Oei… 1-0 voor Veo. 2-0 voor Veo. Dit gaan ze niet menen toch? Kampioen zijn en dan de laatste
wedstrijd verliezen? Nee, dat zijn de kampioenen niet van plan! Dus daar volgt de revanche! Het gaat van 21, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, wat een strijd! Veo biedt flink tegenstand; het is een gelijkwaardige, leuke,
spannende wedstrijd. Aan de kant wordt er flink getoeterd en aangemoedigd. Het moet lukken! De derde
helft volgt een klein dipje aan beide kanten. Er wordt vrijwel niet gescoord. De vierde helft moet het dus
gebeuren. Iedereen staat scherp! Coaches en supportes beginnen lichtjes te zweten. Hou vast, hou vast!
Veo komt dichterbij! Het scheelt nog maar 1 puntje; 10-11! En dan zouden de kampioenen de kampioenen
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niet zijn om het verschil te maken. Pats, 10-12, pats, 10-13. Lekker hoor……! Feest! Laat de Cadillac maar
komen, een verrassingsritje volgt richting De Lier. Blije kids, heerlijk taart op, leve de kampioenen!!! (en niet
te vergeten… de coaches…J!).
Groetjes van Renske en Chantal

Futuna F1-Valto F3
De laatste zaalwedstrijd voor Valto F3 en tevens de laatste wedstrijd met ons team Kees, Sven, Jette, Luna
en Fieke. Helaas waren Jette en Fieke ziek, maar Milan uit F1 en Jill Koornneef (nieuwe aanwinst) vielen in.
We waren ruim op tijd, dus even lekker ingooien met elkaar. We zijn er klaar voor, dachten we. Want na het
fluitje om te starten onderschept Valto gelijk de bal en scoort een doelpunt. Oh jee, in de verkeerde korf. 1-0
achter. Daarna ging het helemaal super. Iedereen heeft prachtige doelpunten gescoord. We hebben ons
record verbroken. Het werd 1-28. Gelukkig hebben wij er nog 1 voor de tegenpartij gescoord. Kees en Luna
heel veel plezier in F2, Sven jij ook in F3. We hebben van jullie genoten.
Groetjes
Fieke en Nancy
Ik vond dit zo mooi verzonnen “Futuna” een kruising tussen Futura en Fortuna dat ik de titel niet heb
aangepast. Toen jij nog korfbalde Nancy heette het nog VES en Pams J – red -

Valto F4
Hallo Allemaal!
Deze zaterdag moest de F4 tegen HKV/ Ons eibernest F2. De F4 bestaat uit
Daan,Tobias,Lotte,Rosanne,Roos en Yara. Deze wedstrijd winnen betekende dat ze kampioen zouden
worden.
Ze hadden er allemaal erg veel zin in! Na de eerste 10 minuten stond het 2-7 voor, in de rust 3-13 voor dus
de overwinning zat er in. Uiteindelijk werd het 3-28 voor Valto.
Een prachtige overwinning voor de kampioenen, iedereen had wel 1 of meer punten gescoord. En dankzij de
goede coaching van Naomi en Romee. Ze waren super trots !!
En wij zijn trots op de F4 jullie zijn allemaal kanjers!!!! Roos d’r moeder had voor iedereen een medaille van
chocola en in de sporthal lekker taart eten wat ook erg leuk was!!!

Groetjes van Claudia en Yara
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