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Nieuws van het bestuur
De evolutie van de wei
De veel gehoorde en tegelijkertijd meest afgezaagde opmerking die je de afgelopen week hebt kunnen horen is
"Zo, we mogen de wei weer in". Deze uitspraak, welke zo oud is als korfbal zelf, wordt steevast gebruikt na
bijvoorbeeld een zomervakantie of aan het einde van het zaalseizoen. Er wordt hiermee verwezen naar de
weide, het veld, het gras, de speelruimte waar ons spelletje in de buitenlucht op wordt gespeeld.
Ik denk dat er geen andere sport is waar het speelveld zo aan verandering onderhevig is geweest als bij korfbal.
Vanuit de overlevering kennen we de verhalen over de vlaaien die voor een wedstrijd weggeschept moesten
worden, om een drievaksveld uit te kunnen leggen. Eenmaal op egale ondergrond, zonder stront, zijn we
overgegaan naar de 2 x 30 x 30, waar we in de veldcompetitie vanaf 1991 altijd nog mee gespeeld hebben. Het
voelde soms wel wat groot, maar ach ... dat was vooral direct na het zaalseizoen, waar we in een behaaglijke
omgeving, tijdens de soms koude winters onze krachten mochten testen. Op 2 x 20 x 20 wel te verstaan. Dit
bleef zo, jaar in, jaar uit. Maar we merken toch dat het spelletje in de zaal sneller is en leuker kijkt.
En zo komen we uit bij een besluit, nog niet zo lang geleden, waardoor de korfbalsport ook op het veld naar dit
kleinere formaat gaat, zodat zaal en veld aan elkaar gelijk zijn. In mijn ogen absoluut een goede beslissing en
een verbetering voor onze sport! Ik hoor je denken ... je zal net een prachtig, nieuw veld hebben liggen. Daar
ben je dan lekker klaar mee. Geen nood zegt de bond dan, je hebt tot 2026 de tijd om de aanpassingen door te
voeren.
Zo lang willen wij echter niet wachten. Zoals in de afgelopen ledenvergadering al aangegeven, is het ons er veel
aan gelegen om nu al over te gaan op een kleiner veld. Daar hebben we dan ook een slimme oplossing voor
bedacht. Hiermee kunnen we met andere verenigingen van vergelijkbaar niveau mee, kunnen we snel wennen
aan de beperkte ruimte en dat direct na de zaal! In de week van 23 maart worden namelijk beide velden
aangepast, waarbij de rode bestaande buitenlijnen worden gebruikt, met de witte middenlijn (zoals de jeugd ze
nu ook al gebruikt). Alleen de potten (voor de palen) zullen worden verplaatst, net als de ovalen.
Al met al spelen we vóór de competitiestart dus al op 'nieuwe' velden, waarmee we ons dus heel snel
aanpassen aan de veranderende (korfbal)wereld. Ik kan daarbij alleen maar denken aan wat Charles Darwin
ooit schreef: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het
beste kan aanpassen.”.
Dus, zullen we maar weer? De wei in!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Donderdag 19 maart 2015
20:30 uur

X667423

VALTO A1 - KVS / Maritiem A1

De Zwet in De Lier

Jan Korteland

Zaterdag 21 maart 2015
17:00
15:30
11:00
17:00
12:30
17:00
15:30
14:00
12:30
12:00
13:30
13:00
09:00
10:00
11:00
11:30
11:00
10:00
10:00
09:00
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
10:00
09:00
10:00
09:00

X667139
X667752
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X667955
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X667250
X667565
X667489
X667405
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
RWA 4 - VALTO 3
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 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
Rhoon in Rhoon
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 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

Cock Matthijsse
Pierre van Venetiën

Thijs Dijkstra
Max Hulsebosch
Rob de Ruiter
Jan Korteland

Frank de Rijcke

Sharon Prins
Luuk van Staalduine
Lysanne van Venetien
Mirjam Boekestijn

Ellen v.d. Haagen
Mellanie Noordam
Inge van Dalen
Romy van den Berg
Joyce Meijer
Nikki van Spronsen

Opstellingen 21 maart 2015
Selectie
Dames :
Heren :

Aanwezig 14:30 uur
Ellen?, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam?, Naomi, Nikki, Sharon
Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L?, Pieter, Rob, Ron?

VALTO 3
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:00 uur
Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Romée
Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Heer A1

VALTO 4
Dames:
Heren:

Vertrek 16:00 uur
Annemiek, Esther, Hellen, Mandy B, Manon
Arnold P, Hans, Marco, Martin W, Thomas

VALTO 5
Dames:
Heren:

Vertrek 11:30 uur
Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Ria
Bart-Jan, Roland, Kevin, Frank P, w.a.

VALTO 6
Dames:
Heren:

Aanwezig 16:30 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Marleen, Helma
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent
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VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 15:00 uur
Marije, Ria, Petra J, Jeanette, Gerda
Frank P, Jelle, G-J, Rinze, Niels B, Wilco, Ruud

VALTO 8
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:30 uur
Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Marleen
Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin B

Uitslagen zaterdag 14 maart 2015
VALTO 7
VALTO C3
VALTO D2
VALTO D5
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E5
VALTO E4
VALTO E6
VALTO F4

- ONDO 6
- Tempo C4
- TOP / Quoratio D3
- Dijkvogels D3
- ALO E3
- Achilles E2
- ODO E2
- KVS / Maritiem E4
- Tempo E8
- KIOS F4

6- 8
8114 42799-

6
4
5
4
5
4
3
3

Nabeschouwingen
Afgelopen zaterdag dan toch echt de laatste zaalwedstrijden…..
Een paar teams kwamen in actie en voor de D3 was het nog spannend wat concurrent KVS D3 zou doen.
Helaas voor VALTO wist KVS haar wedstrijd makkelijk te winnen en zat een (gedeeld) kampioenschap er niet
in. Toch een mooie tweede plek voor de D3.
VALTO C3 speelde thuis tegen Tempo C4. Uit werd er met 7-3 van deze ploeg verloren. Ook dit keer leek het
er op dat Tempo de punten mee zou nemen, want langzaam nam de tegenpartij een voorsprong op VALTO.
e
Echter aan het begin van de 2 helft kwam de C3 steeds beter in haar spel en ging het de kansen die ze
creëerde afmaken, waardoor er ineens een voorsprong was voor VALTO. Deze voorsprong werd niet meer uit
handen gegeven en zo werd er gewonnen met 8-5. De C3 blijft hiermee wel op de één na laatste plek staan,
maar heeft wel mooi 11 punten weten te behalen.
VALTO D2 speelde thuis tegen koploper TOP D3. TOP was al kampioen, maar had nog wel een puntje nodig
om ODO niet langszij te laten komen. Uit werd er met 11-3 verloren, dus VALTO was er op gebrand om dit keer
voor een beter resultaat te zorgen. En dat was te zien, want er werd voor elke bal gestreden in het veld. VALTO
D2 liet een TOP-wedstrijd zien en de stand ging gelijk op. Tegen het eind nam VALTO brutaal een voorsprong,
maar het gat werd weer verkleind tot één doelpunt en dan kan het in de slotfase nog alle kanten op! Tot VALTO
vlak voor tijd de stand op twee verschil zette en dan is de overwinning een feit, 8-6. Knap gespeeld! Een keurige
e
4 plek voor VALTO D2.
VALTO D5 speelde thuis tegen Dijkvogels D3. Een paar weken geleden werd er uit met 7-4 verloren, maar de
overwinning van vorige week smaakte naar meer, dus VALTO D3 was klaar om nog meer punten binnen te
halen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, alleen Dijkvogels was beter in de afronding van de kansen.
Dat was jammer, want in het spel deed VALTO echt niet onder voor Dijkvogels. Uiteindelijk werd er met 1-4
verloren, maar dat had ook zeker anders kunnen zijn. VALTO D5 eindigt daarmee op een gedeelde laatste
plaats. Wel leuk om te zien dat alle spelers gegroeid zijn in het zaalseizoen. Hopelijk levert dit buiten een beter
resultaat op!
VALTO E1 was vrij. Onze E1 is eindigt deze zaalcompetitie op een hele nette tweede plek in de eerste klasse.
Buiten komt de E1 de nummer 1 en andere nummer 2 uit de zaalpoule weer tegen en kunnen de krachten
opnieuw gemeten worden.
VALTO E2 speelde thuis tegen ALO E3. De vorige wedstrijd werd met 4-11 gewonnen en ook de return was
een eenvoudige overwinning voor de meiden van de E2: 14-5. Hiermee eindigt de E4 precies in het midden van
de poule op een 4e plek.
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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

VALTO E3 speelde tegen Achilles E2. Uit werd er nipt gewonnen met 1-2. Ook deze keer ging de wedstrijd
gelijk op maar eindigde deze keer ook gelijk. Na 40 minuten stond er 4-4 op het scorebord. De E3 is hiermee
keurig derde geworden in de zaal.
VALTO E4 speelde thuis tegen hekkensluiter KVS. Na 30 minuten stond de E4 ruim voor met 7-1 waarna de
coaches besloten om het over een andere boeg te gooien. Dit resulteerde niet in extra doelpunten voor VALTO
maar wel voor KVS. Hierdoor werd de eindstand 7-4 in het voordeel van VALTO. De E4 eindigt hiermee als
derde.
VALTO E5 speelde tegen ODO E2. Uit werd hier met 5-2 van verloren. Deze keer werden er evenveel
doelpunten gemaakt en ook nog eens door dezelfde teams waardoor de uitslag 2-5 werd. Dat is nog eens knap
te noemen! In deze zware poule is het de E5 toch nog gelukt om 8 punten bij elkaar te sprokkelen en 46
doelpunten te maken. Ze eindigen hiermee op een 7e plek in de poule.
VALTO E6 speelde tegen Tempo E8. Uit werd hier van verloren met 5-3 maar dit keer liet de E6 niet het kaas
van haar brood eten. Aan de uitslag te zien was het zelf een vrij eenvoudige overwinning: 9-3. De E6 is hiermee
heel netjes de nummer 2 van de poule geworden.
Dit keer geen kampioenen bij de E-categorie maar wel prima resultaten! Nu op het veld kijken hoe de
tegenstand zal zijn!
VALTO F4 was het enige F-team wat in actie kwam deze zaterdag. Zij waren vorige week al kampioen maar
een kampioenschap winnend afsluiten is natuurlijk wel het leukste. Hier had onze F4 gelukkig geen moeite
mee. Er werd eenvoudig met 9-3 gewonnen.
In de F-categorie waren vorige week al twee kampioenschappen gevierd. Die van de F1 en F4. De F2 en F3
zijn allebei heel knap tweede geworden. Nu weer naar buiten met een extra team erbij: VALTO F5. Veel succes
allemaal!

De Perfecte Vrijwilliger
Lieve clubvrienden,
Deze week, tijdens het eerste lentezonnetje, mijmerde ik wat over onze vereniging en zijn vrijwilligers. Toen
bekroop mij de filosofische vraag: ‘wat is De Perfecte Vrijwilliger?’. Ik heb daar met een kopje koffie uitgebreid
over nagedacht en het leek mij aardig enkele van deze bespiegelingen met u te delen.
Vrijwilligers zijn er bij VALTO in allerlei vormen. Natuurlijk kijken wij met respect naar bestuursleden en leden
van diverse commissies. Zij besteden erg veel tijd en energie aan onze club. Dat klinkt al ideale vrijwilligers
toch? Met recht het profiel van De Perfecte Vrijwilliger! Maar kijk ook eens naar de oudere jeugdleden die
helpen om de jongere kinderen trainen te geven. Vaak doen ze dit naast hun eigen training, huiswerk en de
contacten met vrienden. Blijkbaar is er ruimte en aandacht om in dat drukke leven iets te betekenen voor
andere kinderen. Ik noem dat De Perfecte Vrijwilliger! Een ander voorbeeld: het onderhoud van ons clubhuis,
wist u dat een aantal van onze vrijwilligers hier minstens 20 zaterdagen per jaar mee bezig zijn? Dat is pas een
Perfecte Vrijwilliger! Of de ouders, die op zaterdagochtend bereid zijn een team te coachen. Vaak gingen ze
toch al kijken naar die wedstrijden, dus de extra tijdsbesteding valt mee. Maar de aandacht en de
verantwoordelijkheid die ze voor het hele team nemen, maakt voor mij dat ook zij voldoen aan De Perfecte
Vrijwilliger.
U begint het natuurlijk al te begrijpen, beste clubvrienden, waar mijn ochtendmijmeringen toe leidden. Wij
hebben vele vrijwilligers. En het onderscheid wordt niet gemaakt door hoeveel de één doet of hoeveel de ander
doet. Het werkelijk onderscheid wordt gemaakt door ons gezamenlijk. Blijkbaar hebben wij met elkaar een
klimaat geschapen waarin het fijn is om vrijwilliger te zijn. Blijkbaar is het helemaal geen straf maar eerder een
eer om mee te kunnen werken aan het wel en wee van CKV VALTO. Gelukkig maar dat dit op deze manier
werkt want alles bij elkaar zijn er best veel vrijwilligers nodig bij onze club.
Het beste nieuws? Er is nog plaats! We kunnen best nog wat hulp gebruiken. Niet omdat dingen niet goed
gaan, maar meer omdat we daardoor met vele handen licht werk maken. Dus mocht u zich nog niet
aangesproken voelen als Perfecte Vrijwilliger, niet getreurd, uw kans komt eraan. Welkom als Perfecte
Vrijwilliger.
Met sportieve groet,
Ome Willem.
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Nieuws van de Technische Commissie
We gaan naar buiten!
De laatste wedstrijden in de zaal gespeeld. Kwa kampioenen was het
een mager jaar. Maar dat maakt de prestaties van VALTO F1 en F4 er
niet minder om. Gefeliciteerd jongens en meiden, met jullie prestaties.
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 ckvVALTO.nl!

Blessures in de selectie
Helaas, helaas, de blessure van Thom gaat toch een operatie vereisen. Dat betekent dat hij waarschijnlijk niet
meer in actie komt dit seizoen. Balen Thom en veel sterkte. Daarnaast is Niels L. geblesseerd aan zijn teen.
Al met al een lastig verhaal. De TC buigt zich erover om dit op te lossen. Wordt vervolgt.

VALTO 3 in de zaal, toch niet gedegradeerd!
Dankzij een afmelding van een andere vereniging die dit niveau niet meer wilde spelen, kan VALTO 3 volgend
jaar toch weer meedoen in de 3e klasse zaal. Hier zijn we erg blij mee, zeker omdat we verwachten extra
kwaliteit in onze hoogste teams te brengen door overgang van jeugdspelers.

Wijzigingen voor de indeling D-teams
Voor de tweede helft veld zijn er twee wijzigingen de indeling van de D-teams.
- Met het oog op volgend jaar willen we Jasper vd Eijk toevoegen aan de D2.
- Bij de D3 hebben we nog maar 7 spelers/speelsters. Omdat we de teams verder niet meer willen wijzigen,
zullen we dit team elke week aanvullen met invallers uit de andere D-teams of uit de E-teams.

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.
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

Rick is reserve scheidsrechter in Ahoy
Even had hij kans om zelf de eerste scheidsrechter te worden, maar dat lukte net niet. Desondanks een
geweldige prestatie voor Rick. Hij is opgesteld als reservescheidsrechter voor de finale A-junioren in Ahoy.
Gefeliciteerd met deze waardering!
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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

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. 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

VALTO 6
Net zoals eerste helft veldseizoen heeft de TC weer een schema gemaakt voor het invallen / reserve zitten bij
VALTO 6. Onderstaand het schema om te zien welke teams welke weken mogen meedoen bij het zesde.
Bedankt weer!
Invallen teams - VALTO 6
Datum
21-mrt
28-mrt
18-apr
25-apr
9-mei
16-mei
30-mei

Tijd
17:00
11:00
17:00
12:30
15:30
13:15
11:00

Tegenstander
ODO 6
Velocitas 8
Meervogels 7
ODO 6
Excelsior 6
Avanti 9
DES 7

Team
V8
A3
V8
A3
V7
V7
A3

Thuis
Thuis
Thuis
Uit
Uit
Thuis
Thuis

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema voor
het 2e helft veldseizoen kunnen jullie vinden op de site.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur beginnen.
Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren de sleutel
en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van tevoren even een
berichtje om wat af te spreken hierover.
Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit moet voor
22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen met de mededeling hoe
laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!! Als je erop staat, maar je
kan niet, dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op barrooster@ckv-VALTO.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966

De Bijblijver, 16 maart 2015

6

Datum

Dag

Tijds
duur

Bezetting 1

Bezetting 2

Bezetting 3

19 mrt

Do

19.00-23.30

Vincent C.

21 mrt

Za

8.15-12.00

21 mrt

Za

21 mrt

Ass keuken

Anja vd Eijk

Lisette v Vliet

Arie Dijkstra

door bar

12.00-15.00

Linda Stolk

Wilma Prins

Miranda vd M

door bar

Za

15.00-18.00

Antoinette S

Herma v Venetiën

door bar

21 mrt

Za

17.30-20.30

Liesbeth v S

Ilse de Wolf

Ilse en Anna
(vanaf 16 uur)
Ilse en Anna
(tot circa 19uur)

24 mrt

Di

18.45-21.00

Lieselotte K

24 mrt

Di

21.00-23.00

Daniël V

26 mrt

Do

19.00-23.30

Ben van Duijn

28 mrt

Za

8.15-12.00

Helma vd B.

Melanie S.

Petra S.

door Bar

28 mrt

Za

12.00-15.00

Huib Herbert

Simone B.

Henriëtte v W.

door Bar

28 mrt

Za

15.00-18.00

Janine Krapels

Jan de Jong

Ton v Spronsen

door Bar

28 mrt

Za

17.30-20.30

Ryanne B

Jolanda K.

Floris v Muijen

Gerda vd Wel

Hellen K.

Keuken

Marcel S en
Laurens van Eijk

Bart en Pieter

Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam
aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team. Met een groepje van 7 a 8
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.
20-03
D2 en D3 opstart schoonmaak
27-03
D4
03-04
D5 (goede vrijdag, binnen team bespreken wanneer je gaat)
10-04
Geen schoonmaak
17-04
C3
24-04
C2
01-05
Geen schoonmaak
08-05
C1
15-05
F3 en F4
22-05
E1 en E2
29-05
E3 en E4
05-06
E5 en E6
12-06
D1
19-06
F1 en F2
26-06
Geen schoonmaak
03-07
B1 en B2
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,
Hans Ridder
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

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

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
21-3-2015
21-3-2015 0:00
24-4-2015 8:30
20-6-2015 0:00

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
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Wedstrijdverslagen
VALTO C3 - Tempo C4
Afgelopen zaterdag moesten we onze laatste wedstrijd spelen in de zaal tegen Tempo uit Alphen aan de
Rijn.De wedstrijd begon erg nadelig voor ons want we stonden na 10 minuten achter met 0-3. Toen dacht
Vera: laat ik er eentje scoren. Yes, 1-3! Floris en Amber J. scoorden daarna ook: 3-3. Toen werd het rust.
Voor de rust bleek dat Tempo alle kansen heeft kunnen benutten en dat wij veel pech hadden. Aan het begin
e
van de 2 helft kreeg ik kans om te scoren op afstand, 4-3. Amber J. mikte er weer eentje in, 5-4. Toen ging
er een van de tegenstanders uit omdat hij een blessure had aan zijn enkel. Het was mijn mannetje, dus ik
mocht niet schieten, niet verdedigen en niet afpakken. Het was voor ons team makkelijker, ook al mocht ik
niet schieten of verdedigen, mocht ik ze wel storen toen zij de bal hadden! Amber G. en Amber J. scoorden
nog een keer. De eindstand werd 8-5! Het was een leuke wedstrijd.
Groetjes, Máté

VALTO D1- PHOENIX D1
Zaterdag moesten we de laatste zaalwedstrijd spelen tegen PHOENIX D1. We speelden thuis in de
vreelohal. Toen we begonnen scoorde PHOENIX de 0-1. Later scoorde Romeo de 1-1. En later had Koert er
drie gescoord en PHOENIX had er twee gescoord, het stond 4-3 voor ons. In de tweede helft hadden
Romeo en Koert allebei nog een doelpunt gescoord, en had PHOENIX er ook twee gescoord. De eindstand
was 6-5, dus we hadden gewonnen. Op naar het veldseizoen.

VALTO D2
Zaterdag moesten we spelen tegen Top D3, dat dit niet makkelijk zou worden wisten we, want vorige keer
hadden we 11-3 verloren. Onze top coaches Mandy en Twan waren op trainingsweekend, dus hadden we
Thijs als inval coach! Jordy en Freek waren geblesseerd en ziek, waardoor ons team werd aangevuld met
Koert en Jasper. We begonnen lekker fel en stonden al heel snel met 2-0 voor. Volgens de toeschouwers
van Top waren hun kids niet gewend dat er zo goed verdedigd werd, dus dat deed de D2 goed. Ze hadden 2
snelle heertjes, waarvan er eentje wist te scoren, met 3-1 gingen we de rust in! De opdracht van Thijs was,
doorgaan als in de eerste helft en dat deden we. Aangemoedigd door de spelers van Odo, die bij een winst
van VALTO, medekampioen zou worden met Top, gingen we lekker door met kansen creëren! En na een
spannend eind, wonnen we met 8-6, 4xKoert en 4xTessa! Thijs bedankt voor het coachen en Koert en
Jasper bedankt voor het invallen.
Groetjes, Elise

VALTO E4 – KVS E4
Zaterdag 14 maart spelen we thuis tegen KVS E4, al snel werd er door de tegenstander gescoord. Geen
goed begin, we moesten dus goed ons best gaan doen. Dus we gingen van start! Er werd er door Nova en
Rozanne (zelfs 2x) gescoord daarna
was het de beurt aan Maaike. Ook de anderen waren druk met schieten op de korf en verdedigen. De
tegenstander van Jens was een snel jongetje en daar had hij zijn handen vol aan, maar hoe langer de
wedstrijd duurde, hoe meer Jens hem door kreeg. Ook Jens had een paar hele mooie ballen richting de korf
gegooid. Helaas gingen ze er net niet in, maar.... volgende keer gaat dat zeker lukken. En dan Julia, die was
sneller dan snel, ze stond bijna overal en ving alle ballen tussen de tegenstanders vandaan, super knap! In
de rust stond het 4-1, een ruime voorsprong. En dan zo maar door, er werd weer druk gescoord
Nova mocht nog strafworp nemen, omdat er een heertje van de tegenpartij en dame van ons verdedigde
. Toen we 7-1 voor stonden kreeg Vera een goed idee: we gaan met één hand naar de korf schieten. Er
kwamen toch een boel ballen in de buurt van de korf, maar daar waren we toch nog niet zo heel erg goed
in. Dus werd er aan onze kant niet meer gescoord, maar KVS zag toch nog paar gaatjes en scoorde toch
nog 3x in de laatste 10 minuten.
We wonnen met 7-3. Volgende week weer naar het veld, we hebben er zin in!
Nova en Monique
De Bijblijver, 16 maart 2015
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VALTO E5 – ODO E2
Deze laatste wedstrijd van het zaalseizoen moest de E5 van VALTO thuis spelen tegen de E2 van ODO.
Roald, Mike, Iris, Marit en Yara leken er best veel zin in te hebben, maar kwamen in de eerste helft telkens
net een stapje te kort. Bij elke doelpoging was er wel een verdedigend handje van ODO, terwijl andersom
VALTO vaak net te laat was met verdedigen, gevolg een 0-3 ruststand.
Na de peptalk van de coaches in de rust kwam ODO eerst nog op 0-4 waarna VALTO niet de moed liet
zakken, maar terugscoorde door Marit en Iris naar 2-4.
Dat maakte de tegenstander ook weer wakker, die niet meer van plan was de wedstrijd nog weg te geven.
De wedstrijd die uitstekend geleid werd door scheidsrechter Esther de Jong eindigde in 2-5.
Jammer maar vol goede moed kan de E5 aan het buitenseizoen beginnen: er zit nog altijd vooruitgang in het
spel. Goed trainen en er weer tegenaan, zou ik zeggen.
Groeten, Arie Vreugdenhil

VALTO E6- Tempo E8
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Tempo E8. Het was de laatste wedstrijd van de zaalcompetitie. En
het was een belangrijke wedstrijd, want als we wonnen werden we tweede in de pool! Guillermo had een
beetje pijn aan zijn voet. Dus wisten we niet zeker of hij mee kon doen. Daarom hadden we een invalster:
Alicia. Gelukkig ging het weer beter met zijn voet, en was Guillermo er toch bij. We wilden heel graag
winnen, dus speelden heel fel. Al na een minuut scoorde Guillermo. Daarna scoorde Danique. Toen was het
1 minuut rust. Onze coach Lysanne kon er niet bij zijn. Dus nam Jan-Pieter het van haar over. Toen scoorde
Alicia er drie achter elkaar. Maar de tegenstander gaf zich nog niet gewonnen. En scoorde ook. 5-1 stond
het nu. Guillermo liet dat niet op zich zitten, en scoorde de 6-1. En weer ging er een bal in voor de
tegenpartij. Toen kwam de laatste deel van de wedstrijd. Nu moesten we de winst niet meer uit handen
geven. En de boel goed dicht houden. Hier slaagde we goed in. De tegenpartij maakte er 6-3 van.
Vervolgens maakt Danique, Christy en Guillermo nog een doelpunt. De eindstand is 9-3. Dus werden we
tweede!
En we kregen nog iets lekkers voor deze geweldige eindstand. Bedankt!
Groetjes Anouk

Dinsdag 24 maart 2015
19:30
20:45

X667406
X667220

VALTO 2 - Futura 2
VALTO 1 - Futura 1

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier

Opstellingen Senioren – 24 maart
Selectie
Aanwezig 18:30 uur
Dames :
Ellen?, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam?, Naomi, Nikki, Sharon
Heren :
Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L?, Pieter, Rob, Ron?

AdFysio GigaKangoeroedag – 24 April 2015
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Opstellingen Senioren – 28 maart
Selectie
Dames :
Heren :

Aanwezig 13:00 uur
Ellen?, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron?

VALTO 3
Dames:
Heren:

Vertrek 15:30 uur
Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Romée
Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Heer A1

VALTO 4
Dames:
Heren:

Vertrek 14:00 uur
Annemiek, Esther, Hellen, Ryanne B, Mariska M
Hans, Marco, Mark, Martin W, Bart V

VALTO 5
Dames:
Heren:

Vertrek 11:00 uur
Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Julia
Bart-Jan, Roland, Kevin, Rik, w.a.

VALTO 6
Dames:
Heren:

Aanwezig 10:30 uur
Imke, Mariska M, Ryanne, Dame A3, Dame A3
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Patrick, Vincent

VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 16:30 uur
Marije, Ria, Petra J, Jeanette, Gerda
Frank P, Jelle, G-J, Rinze, Niels B, Wilco, Ruud

VALTO 8
Dames:
Heren:

Vertrek 14:30 uur
Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Marleen
Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin B

Jeugdweekend 2015
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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 met een heus gala diner. Vervolgens wordt de zaal omgetoverd tot
een waar casino waar voor ieder 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!
Wilt u dit feest niet missen??
Geef je dan snel op voor het VALTO-jeugdweekend 2015!!

de	
  kosten	
  voor	
  de	
  B	
  en	
  C	
  zijn	
  75,-‐	
  en	
  vertrekken	
  op	
  vrijdagavond	
  om	
  18.30	
  uur	
  
vanaf	
  de	
  villa	
  naar	
  ‘de	
  Kievit’	
  in	
  Esbeek.	
  
Voor	
  de	
  D,	
  E	
  en	
  F	
  zijn	
  de	
  kosten	
  55,-‐	
  en	
  vertrekken	
  op	
  zaterdag	
  ochtend	
  om	
  8.00	
  
uur	
  vanaf	
  de	
  villa	
  naar	
  ‘de	
  Kievit’	
  in	
  Esbeek.	
  
Zondag	
  rond	
  17.00	
  uur	
  verwachten	
  we	
  weer	
  terug	
  te	
  zijn	
  bij	
  de	
  villa.	
  

opgeven	
  kan	
  tot	
  Zaterdag	
  17	
  Mei	
  en	
  doe	
  je	
  door	
  een	
  mail	
  te	
  sturen	
  
naar:	
  jeuk@ckv-‐valto.nl	
  met	
  daarin	
  duidelijk	
  je	
  naam	
  en	
  team	
  
vermeld.	
  De	
  kosten	
  kunnen	
  worden	
  overgemaakt	
  naar	
  	
  
Rekeningnr.:	
  	
  NL03RABO	
  0340320427	
  
	
  
en vergeet niet…. De dresscode is gala
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