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Tussen live en beleving
Het digitale tijdperk is hier, is nu en zal niet snel meer weggaan. We halen alle informatie over de vereniging van de website,
de diverse social media of uit de Bijblijver die via e-mail als PDF iedere maandag in de digitale postbus valt. Zelfs het
papieren wedstrijdformulier heeft zijn langste tijd. Zonder een smartphone ben je nergens meer.
Nu heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat mijn hart daar ook ligt, al heel lang. Ik vond onlangs nog een cd-rom met
Internet Explorer 4.0 uit 1995 er op, naast een stapel installatiediskettes van Windows 95 uit datzelfde jaar. De jeugdige
lezer zal fronsen, Wikipedia raadplegen, vol ongeloof naar hun dunne mobiel of tablet kijken en schouderophalend verder
lezen. Met een glimlach op mijn gezicht besef ik dat de tijd snel is gegaan en steeds sneller gaat. Ik ben benieuwd wanneer
mijn kinderen het mij gaan uitleggen.
Als VALTO gaan we aardig met onze tijd mee. We zijn actief op ongeveer alle platformen, we hebben een uitgebreide
website waar momenteel een redesign voor wordt bedacht en we hebben afgelopen zaterdag een nieuwe stap gezet in de
digitale wereld. De wedstrijden van VALTO B1, 3, 2 en 1 konden namelijk allemaal vanuit de huiskamer worden bekeken.
De eerste live stream via VALTO.tv was een feit en daar ben ik best wel een beetje trots op.
Waarom? Nou, niet alleen omdat eigenlijk alleen de korfballeague clubs een dergelijke stream hebben. Maar ook omdat de
ouderen onder ons soms niet zo goed ter been meer zijn en een retourtje sporthal net even teveel is. Of het team dat
precies op het moment van de wedstrijd terugrijdt na een uitwedstrijd in Amsterdam. Of de supporter die zowel de wedstrijd
in hal 2 als hal 1 wil bekijken. Of de zieke supporter die er van baalt dat een wedstrijd gemist moet worden. Of de reguliere
VALTO-fan die echt niet kan komen, hoewel hij of zij dolgraag bij had willen zijn.
Want hoewel de live stream van een wedstrijd van jouw club heel gaaf kan zijn ... écht live, met échte volle tribunes en
échte beleving krijg je natuurlijk alleen in de sporthal zelf. Ik zie het daarom vooral ook als aanvulling en niet als vervanging.
Afgelopen zaterdag was een eerste test, naar aanleiding daarvan gaan we nog wat verbeteringen doorvoeren. Welke
invulling we precies gaan doen, daar zijn wel nog niet helemaal uit en zal afhangen van diverse factoren. VALTO 1 dat thuis
speelt zal in ieder geval vaste prik zijn.
Dus vanaf nu bij VALTO: nog meer keuze. Tussen live en beleving!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Uitslagen 16 januari 2016
VALTO 1
Velocitas 1
VALTO 2
VALTO 3
VALTO 5
Paal Centraal 2
Tempo 10
Dijkvogels 5
Blauw-Wit A1
VALTO A2
VALTO B1
DES B1
De Meervogels B4
KOAG C1
VALTO C2
VALTO C3
VALTO D1
VALTO D2
Fortuna D4
Die Haghe D3
Futura D1
Phoenix E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E6
Fortuna E8
VALTO E8
VALTO E5
KZ Danaiden F1
VALTO F2

- RWA 1
- VALTO 1
- RWA 2
- Fortis 2
- Reeuwijk 2
- VALTO 4
- VALTO 6
- VALTO 8
- VALTO A1
- ONDO A2
- Fortuna B1
- VALTO B2
- VALTO B3
- VALTO C1
- DES C2
- ONDO C3
- KVS / Maritiem D1
- Pernix D2
- VALTO D3
- VALTO D4
- VALTO D5
- VALTO E1
- ODO E3
- DES E2
- Avanti E7
- VALTO E7
- Achilles E3
- Excelsior E4
- VALTO F1
- Achilles F2

21 - 15
28 - 33
19 - 20
11 - 17
17 - 14
16 - 16
8- 7
6 - 10
18 - 18
9 - 23
18 - 19
8- 3
12 - 7
13 - 4
3- 4
1- 9
10 - 9
6- 1
7 - 10
5 - 12
14 - 5
5- 6
11 - 2
9- 4
7- 2
2- 7
4- 1
17 - 1
11 - 11

(bekerwedstrijd)

Zaterdag 23 januari 2016
13:40
17:55
16:50
14:40
15:15
13:30
15:50
12:20
14:10
15:10
14:15
13:15
11:15
12:45
14:00
11:00
12:15
11:35
11:15
10:15
09:00
10:45
10:00
11:30
10:00
10:15
09:55

Merwede 1 - VALTO 1
Oranje Wit 2 - VALTO 2
Achilles 4 - VALTO 5
VALTO 4 - KVS / Maritiem 6
VALTO 7 - Excelsior 6
VALTO 6 - Avanti 14
VALTO 8 - Pernix 8
VALTO A1 - Weidevogels A1
Futura A2 - VALTO A2
KCC B1 - VALTO B1
VALTO B2 - Velocitas B1
VALTO B3 - HKV Eibernest B2
VALTO C1 - IJsselvogels C1
Avanti C3 - VALTO C2
Die Haghe D1 - VALTO D1
Fortuna D6 - VALTO D2
VALTO D4 - Dijkvogels D2
Dijkvogels D3 - VALTO D5
VALTO E2 - Phoenix E1
VALTO E1 - Phoenix E2
Meervogels E3 - VALTO E3
Avanti E5 - VALTO E4
Excelsior E2 - VALTO E6
Velocitas E4 - VALTO E8
Excelsior E4 - VALTO E5
VALTO F1 - Fortuna F3
ONDO F3 - VALTO F2
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De Stoep
Oranje Withal
Ockenburgh
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Zuidhaghe
Schenkel
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Viergang
Gaslaan
Fortuna-hal
Vreeloo-hal
Sporthal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Veur
De Viergang
De Buitenhof
De Does
De Buitenhof
Vreeloo-hal
De Hoekstee

2

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

Scheidsrechters
N.A. Molendijk
M. vd Linden
M. Bommelé
clubsr ONDO (Huib v Dorp)
Thijs Dijkstra
Hans Ridder
Laurens van der Meer
R. v Dommelen (Huib v Dorp)
J. de Jong
Mark van Geest
Kees Verkade
clubsr Avanti (Huib v Dorp)

Zaalwacht

Linda Eberwijn
Ruud Stolze
Bart Versteegen
Bart van Muyen
Vincent Cornelisse

Noa de Meulmeester

clubsr KVS
Antoinette Hanemaaijer

Indy van Baarle

Naomi Grootscholten
Max Hulsebosch

Brecht van der Meer

Alex Kok

Roos Ousoren

Rijders zaterdag 23 januari 2016
13:40
17:55
15:10
14:00
11:00
09:00
10:45
10:00
10:00
11:30

12:00
16:15
13:55
13:00
10:10
08:15
09:55
09:20
09:20
10:40

VALTO 1
VALTO 2
VALTO B1
VALTO D1
VALTO D2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
VALTO E8

Patrick Boeters
Laurens Verbaan
Lisette van Dijk
Elise Rijsdijk
Elise van Geest
Christy Hanemaaijer
Sven van Dijk
Isabel van den Berg
Jill Koornneef
Floor Boekestijn

Manon v.d. Ende
Ruben Kester
Vera Lagerwerf
David van Dijk
Marith Mostert
Jonne van der Meer
Igor Strik
Daan van Seters
Julia Vreugdenhil
Joëlle van Dijk

Rob de Ruiter
Nikki van Spronsen
Maaike Ridder
Jasper van der Eijk
Niels van Nieuwkerk

Opstellingen 23 januari 2016
VALTO 1
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3
Vertrek: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 4
Aanwezig: 14.00 uur
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M, Kees V(?)
VALTO 5
Vertrekken: 15.30 uur
Dames: Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther
Heren: Marco, Hans, Mark, w.a.,w.a.
VALTO 6
Aanwezig: 13.00 uur
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Lysanne, Mandy B
Heren: Laurens E, Jesper, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent
VALTO 7
Aanwezig: 14.45 uur
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Linda V, V6
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, V6
VALTO 8
Aanwezig: 15.20 uur
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Rosanne, Fiona,
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Arie, Sjors

Nabeschouwingen
VALTO 1 won vorige week de wedstrijd thuis tegen DES 1 en deze week stond de wedstrijd tegen RWA 1 op
het programma. De vorige keer was er sprake van een aftercup dip voor het vlaggenschip in deze wedstrijd, dus
er moest flink gewerkt worden. Ons eerste was scherp genoeg om RWA van punten weg te houden, er werd
met 21-15 verdiend gewonnen.
VALTO 2 won vorige week de wedstrijd tegen DES 2 met precies dezelfde score, er werd van de Delftse
formatie met 21-19 gewonnen. De wedstrijd tegen RWA 2 was dus ook een test voor het 2e om te kijken of ze
deze trend door konden zetten. In een gelijkopgaande wedstrijd, moest er in de laatste seconde de conclusie
worden getrokken dat dit niet mogelijk was, er werd met 19-20 verloren.
VALTO 3 verloor haar wedstrijd tegen Albatros vorige week en deze week kwam de koploper Fortis op bezoek,
dat beloofde dus ook voor het 3e een spannende wedstrijd te worden. VALTO 3 kon niet genoeg weerstand
bieden tegen de ploeg van Fortis en er werd met 11-17 verloren.
VALTO 4 won vorige week in een goede wedstrijd van de buren uit Maasland, tegen ODO werd het 11-15.
Deze week stond de wedstrijd tegen Paal Centraal 2 uit Delft op het programma, de nummer 2 in de poule en
dus een belangrijke wedstrijd. Beide ploegen gingen hard de strijd aan maar er kwam geen winnaar, de punten
werden gedeeld met een 16-16 uitslag.
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VALTO 5 won vorige week van GKV 3 met 13-14 en deze week kwam Reeuwijk 2 op bezoek in De Lier om te spelen tegen
ons 5e. In een spannende wedstrijd lukte het VALTO 5 om de punten in De Lier te houden, er werd met 17-14 gewonnen.
VALTO 6 was vorige week vrij en moest dus weer even in het wedstrijd ritme komen. De wedstrijd tegen de nummer 7
Tempo zou dan ook een goede oefening moeten zijn. Uiteindelijk is er in elk seizoen 1 slechte wedstrijd en deze zaterdag
bleek het zover, er werd verloren met 8-7.
VALTO 7 was vrij.
VALTO 8 speelde vorige week tegen KVS/Maritiem en toen bleken “De Vissen” wat sterker met versterkingen hier en daar,
er werd met 17-10 verloren. Het 8e mocht deze week dan ook afreizen naar het tropische Maasdijk om de wedstrijd tegen
Dijkvogels te spelen. Dijkvogels bleek wel te verslaan te zijn, met 6-10 werden de punten veilig gesteld.
VALTO A1 speelde vorige week tegen Rohda in Amsterdam en won ruim met 5-20 en ook dit weekend moest de rit naar
Amsterdam gemaakt worden. Thuis werd er net en wat onterecht verloren tegen Blauw-Wit en deze week moest dat goed
gemaakt worden. Helaas was de vuist van de A1 net niet sterk genoeg en hielden beide ploegen elkaar in evenwicht,
eindstand 18-18.
VALTO A2 speelde vorige week een dijk van een wedstrijd maar deze week stond de ruim koploper ONDO weer op de
stoep, dat zou weer een moeilijke wedstrijd worden. Het spel was deze week dan ook belangrijker dan de uitslag, stappen
maken met elkaar was het doel. ONDO nam de punten mee naar huis met een eindstand van 9-23.
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortuna B1. Uit werd er met flinke cijfers van deze ploeg verloren, maar dit kwam toen ook
mede door een slap spelend VALTO. Dit keer kwam de B1 goed uit de startblokken en verraste het Fortuna door een ruime
voorsprong te nemen: 8-3. Helaas volgde er toen een mindere periode en zo stond het met rust 8-7. Na rust kwam Fortuna
al gauw op een voorsprong, maar VALTO knokte zich terug in de wedstrijd en kwam knap weer op voorsprong: 14-12.
Helaas lukte het op dat moment niet om door te drukken en nam Fortuna het initiatief weer over. In het laatste stuk kwam
VALTO nog dichtbij, maar Fortuna speelde de wedstrijd goed uit en zo werd er weer met één doelpunt verschil verloren: 1819. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KCC, thuis werd hier met 12-20 van verloren.
VALTO B2 speelde uit tegen DES B1. Voorafgaand aan de wedstrijd stonden beide ploegen met twee punten onderaan in
de poule. Je zou zeggen dat hier dus kansen lagen om weer punten te halen. Eerder dit seizoen speelde de B2 ook al drie
keer tegen DES: één keer werd er vrij makkelijk gewonnen en twee keer werd er vrij ruim verloren. Het kon dus alle kanten
op. Helaas viel het voor VALTO de verkeerde kant op, want ook dit keer werd er ‘kansloos’ verloren: 8-3. Het wil nog niet zo
lukken bij de B2 en dat zit het met name in het scoren! A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Velocitas B1.
VALTO B3 speelde uit tegen koploper Meervogels B4. Meervogels wist al haar wedstrijden te winnen en ook de B3 had
thuis vrij ruim van deze ploeg verloren: 5-11. De verwachtingen waren dus niet heel hoog gespannen en dat bleek terecht te
zijn. Dit keer werd het 12-7. Hiermee is Meervogels al zo goed als zeker van het kampioenschap en rest er voor de B3 de
strijd om de tweede plek over. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen HKV/OE B2, waar uit met 2-5 van gewonnen werd.
VALTO C1 speelde uit tegen KOAG C1. Thuis werd er met 6-12 van deze ploeg verloren. Ook dit keer was KOAG een
maat(je) te groot voor onze C1. Het werd maar liefst 13-4. En zo is de C1 nog steeds in afwachting van de eerste punten in
deze zaalcompetitie. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis tegen IJsselvogels C1. In de uitwedstrijd werd er met 12-8 van deze
ploeg verloren, maar speelde onze C1 niet haar beste wedstrijd. Misschien dat het nu lukt om scherper te zijn en van deze
ploeg te winnen! Dat zou leuk zijn!
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C2. Uit werd er met 5-2 verloren, maar gezien de stand voorafgaand aan de wedstrijd
(DES 8 punten en VALTO 7 punten) moest het wel mogelijk zijn om hier punt(en) te pakken. Het werd ook wel een
spannende en gelijk opgaande wedstrijd, maar helaas trok DES toch aan het langste eind: 3-4. A.s. zaterdag speelt de C2
uit tegen Avanti C3. Thuis werd er nipt gewonnen, 8-7.
VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C3. Uit werd er met 10-2 van deze ploeg verloren, dus dat beloofde weinig goeds!
En inderdaad wilde het dit keer ook niet lukken tegen deze ploeg. VALTO wist maar één keer te scoren en dat is natuurlijk te
weinig om aanspraak te maken op de winst. Het werd 1-9. A.s. zaterdag is de C3 vrij.
VALTO D1 speelde thuis tegen KVS D1. Uit werd er tegen deze ploeg gelijkgespeeld, 7-7, dus de verwachting was een
spannende wedstrijd. Nou dat werd het ook! VALTO wist het grootste gedeelte van de wedstrijd een voorsprong van een
paar doelpunten te houden, maar richting het einde van de wedstrijd kwam KVS steeds dichterbij en kwam het zelfs op
gelijke hoogte. Gelukkig wist VALTO in de laatste minuut weer op voorsprong te komen en dit ook vast te houden, waardoor
er met 10-9 gewonnen werd. A.s. zaterdag speelt de D1 uit tegen Die Haghe D1. Thuis werd er met 6-13 verloren, maar
gezien de stand moet het mogelijk zijn om hier meer tegenstand tegen te bieden.
VALTO D2 speelde thuis tegen Pernix D2. Uit werd er met 1-17 gewonnen, dus ook dit keer werd er gerekend op een ruime
overwinning. Helaas was de D2 niet zuiver in de afronding en doordat er ook (te) weinig afgevangen werd, waren de
aanvallen vaak kort en was het wachten tot de bal weer onderschept werd in de verdediging. Geen goede wedstrijd, maar
wel de punten: 6-1. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen koploper Fortuna D6. Thuis werd er met 4-6 verloren, maar zat er
zeker meer in. Als het lukt om een scherpe wedstrijd neer te zetten, zit er zeker een overwinning in. En dat zal nodig zijn om
nog uitzicht te houden op het kampioenschap.
VATO D3 speelde uit tegen Fortuna D4. Thuis werd er met 6-0 gewonnen en aangezien Fortuna nog geen wedstrijd wist te
winnen, waren de verwachtingen ook hier hoog gespannen. Dit keer wist Fortuna meer tegenstand te bieden en had de D4
het een stuk lastiger. Met name de verschillen tussen de vakken waren groot. Het ene vak maakte de doelpunten en het
andere vak liet de doelpunten door. Niet echt een ideale samenstelling dus…. Gelukkig werden de punten wel mee naar
huis genomen: 7-10. A.s. zaterdag is de D3 vrij.
VALTO D4 speelde uit tegen Die Haghe D3. Thuis werd er met 9-2 verloren, maar qua stand in de poule stond Die Haghe
maar op twee punten achterstand van VALTO. Toch was VALTO ook dit keer weer de betere ploeg. Er werd goed
voorverdedigd, waardoor Die Haghe niet haar favoriete spel kon spelen, nl. het nemen van doorlopen. In de eerste helft
werd er nog nagelaten om mooie aanvallen af te ronden met een doelpunt, maar in de tweede helft lukte dat wel. Uiteindelijk
werd er met 5-12 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen Dijkvogels D2. Uit werd er gelijkgespeeld, 6-6, maar
gezien de stand moet het lukken om dit keer te winnen.
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VALTO D5 speelde uit tegen één van de koplopers Futura D1. Een ploeg, die eigenlijk in deze klasse niet thuis
hoort. Thuis werd er nog knap gelijkgespeeld tegen deze ploeg, 11-11, maar dit keer was Futura toch echt een
maat(je) te groot. Er werd met 14-5 verloren, wat totaal geen schande is. Het positieve was dat VALTO uit de
weinig kansen die ze hadden toch vijf keer wist te scoren. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen Dijkvogels D3.
Thuis werd er met 8-1 van deze ploeg gewonnen.
VALTO E1 mocht op bezoek bij Phoenix E2. Het was een spannende en gelijkopgaande wedstrijd. Allebei de
teams hebben hard gevochten voor de overwinning. VALTO ging er uiteindelijk met deze overwinning vandoor
door met 5-6 te winnen. Volgende week komt Phoenix gelijk al op bezoek bij VALTO. Waarschijnlijk zijn zij uit op
revanche, aan de E1 om te zorgen dat dat niet lukt.
VALTO E2 was een weekje vrij. Komende zaterdag spelen ook zij thuis tegen Phoenix, maar dan tegen de E1.
Zij draaien bovenin mee in mee in de poule. Winst is hier noodzakelijk om in de race te blijven voor het
kampioenschap.
VALTO E3 speelde thuis tegen Odo E3. Er werd erg eenvoudig gewonnen met 11-2. Volgende week spelen
jullie tegen Meervogels, de hekkensluiter. Ook hier zijn punten zeker mogelijk.
VALTO E4 speelde thuis tegen DES E2, de koploper uit de poule. DES had alleen nog maar punten laten liggen
tegen VALTO. Dat deed het deze keer ook, VALTO won met 9-4 en staat nu samen met DKC en DES aan kop.
Komende week gaat de E4 naar Avanti waar de vorige keer nog kansloos van verloren werd maar die op papier
zeker te verslaan moet zijn.
VALTO E5 zijn de rollen nu omgedraaid. Werd in de eerste helft van de zaal alles verloren, in de nieuwe poule
lijkt VALTO een van de sterkere teams te zijn. Er werd 17-1 gewonnen van Excelsior. Komende
week spelen jullie tegen Dijkvogels E3. Voor ons nog een onbekende tegenstander.
VALTO E6 speelde tegen Avanti E7. Vorige keer werd hier met 1 punt verschil van verloren. Dit keer nam
VALTO het initiatief en liet de punten in De Lier. Met een 7-2 overwinning was de E6 duidelijk de sterkere ploeg
en zijn de eerste punten in de zaalcompetitie een feit. Volgende wedstrijd spelen jullie tegen de nummer 2 uit de
poule, Excelsior E2.
VALTO E7 heeft twee lastige wedstrijden achter de rug. Deze week gingen ze op bezoek bij Fortuna E8. De
meiden van de E7 hadden de slag weer goed te pakken. Er werd met 2-7 gewonnen. Daardoor staat de E7 aan
kop in de poule. Komende week kan de E7 een week uitrusten.
VALTO E8 speelde thuis tegen Achilles E3, de hekkensluiter van de poule. Er werd met 4-1 gewonnen.
Volgende week speelt de E8 tegen Velocitas, de nummer 3 uit de poule. VALTO staat op een 2e plaats. Punten
zijn van harte welkom om deze positie te verstevigen.
VALTO F1 speelde tegen KZ Danaiden F1, de nummer 3 uit de poule. Onze F1 stond vrijwel de hele wedstrijd
voor maar gaf het in de laatste paar minuten toch nog weg door gelijk te spelen. Jammer, maar toch een
punt weten te behouden. Volgende week wordt er thuis gespeeld tegen Fortuna F3 wat nog puntloos onderaan
staat. Hier moet dus de volledige 2 punten te halen zijn.
VALTO F2 speelde een zinderende wedstrijd tegen Achilles F2 die 1 plaats boven VALTO staat. Het ging de
hele wedstrijd gelijk op maar VALTO trok toch aan het kortste eind en won met 6-5. Volgende week wacht
ONDO F3 die twee plaatsen boven VALTO staat. Eens kijken of ook hier winst gehaald kan worden!

Nieuws van de Technische Commissie
Status nieuwe trainer
De TC is samen met een vertegenwoordiging van de selectie op zoek naar een nieuwe trainer. Er zijn al heel
wat interessante gesprekken gevoerd en er volgen er nog meer. VALTO heeft niet te klagen over interesse!
Hopelijk binnenkort meer nieuws!

Zuid-Holland Cup halve finale op 26 januari
De halve finale van de Zuid-Holland cup vindt plaats in Sporthal Vreeloo op 26 januari. VALTO komt dan uit
tegen KCC, Nieuwerkerk of de winnaar van Movado tegen Albatros. Ook in de competitie van de D wordt een
wedstrijd gespeeld. Kom dus allemaal kijken bij VALTO op dinsdag 26 januari. Kan je niet komen?
De wedstrijd verschijnt ook op VALTO.tv!
Komt allen!
• Aanvang wedstrijd D: 19:00 uur
• Aanvang wedstrijd Senioren: 20:15
• Live te zien via valto.tv
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Schema training dinsdag 26 januari ivm Zuid-Holland Cup
Hal 1: 17:30 tot 18: 30: de E (zoals altijd)
Hal 1: 21:30 (na afloop wedstrijden): Selectie
Hal 2: 17:15 - 18:30: C1/C2/C3 (zoals altijd)
Hal 2: 18:30 tot 19:30: B1 en A1 (beetje behelpen)
Hal 2: 19:30 tot 21:30: Handbal
Trainingen voor A2, D3/D4/D5 vervallen die avond.

De ballen blijven in de netten
Goed om te zien dat we met elkaar een stuk zuiniger omgaan met de ballen, nu ze in netten zitten en per team
meegenomen worden. De TC heeft daarom bepaald dat we deze procedure gaan doorzetten in de
veldcompetitie. Dus geen ballen meer in de rekken. Alle ballen in netten gaan mee naar huis! Samen zuinig op
onze spullen!

Vooraankondiging: de leeftijdsgrenzen veranderen
Deze vooraankondiging gaf hier en daar al wat reuring. Goed om er over te praten. De regeling gaat pas in over
1,5 jaar, aan de start van seizoen 2017/2018. Maar toch moet de TC er nu al rekening mee houden. Hoe zat het
ook al weer?
Momenteel zijn de leeftijdsgrenzen bepaald op de de leeftijd die een lid heeft op 1 oktober. Dit gaat veranderen
en wordt binnenkort 1 januari. Dit gaat consequenties hebben voor de indeling van de jeugd. Stel dat twee
kinderen bijna even oud zijn en jarig zijn in december en januari. Op dit moment zitten die in dezelfde
leeftijdscategorie. Straks dus niet. Ander voobeeld: een flink aantal kinderen zal straks maar 1 jaar in een
bepaalde leeftijdscategorie ipv 2 jaar.
De TC gaat dit verwerken in de indeling voor komende seizoenen. Graag ieders begrip hiervoor.

Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend kan
worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem contact op
met ondergetekende indien je interesse hebt. Afgelopen weekend video’s van VALTO 1.

Top trainers VALTO 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Met VALTO naar de zaalfinale in ZiggoDome
Het mooiste evenement in de korfbalwereld is zonder twijfel de zaalfinale. Spetterend korfbal, fantastisch
publiek en heel veel gezelligheid. Het is ook het grootste binnensport evenement in Nederland. Al sinds
mensenheugenis vindt dit plaats in Ahoy Rotterdam, maar nu voor het eerst gaan we naar de Ziggo Dome. En
VALTO gaat mee!!!!
Wanneer:
Tijdstip:
Wie:

16 april
14 uur of 16 uur, afhankelijk van wanneer je klaar bent met korfballen
Iedereen!!! Jongste jeugd wel met begeleiding

De kaartjes kosten 25 euro en VALTO heeft inmiddels zo’n 60 kaartjes gereserveerd. Daarvan zijn er 45 al weg.
Geef je dus snel op! Gegarandeerd een leuke middag!
De Bijblijver, 18 januari 2016
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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

Wat jouw team kampioen aan het eind van de veld-najaarscompetitie? Dan mag je met je team meelopen op de
kampioenen parade en kost dit dagje je zelfs maar 15 euro!
Aangemeld tot nu toe:
Kaarten

betaald

Jan Jaap

4

Joke v O

4

Bart v M

4

Petra Dijkstra

5

Sheila Herbert

1

Maaike Ridder

1

Johan vd Meer

4

Bas Ridder

1

Iris Lagerwerf

1

Anja vd Eijk

4

Michiel vd Bos

2

VALTO D1 (Incl Mellanie, Frank, Naomi)

12

Totaal

43

Betalen graag zsm tav Bart van Muyen, IBAN NL74RABO03627416155.
Frank/Mel, regelen jullie 1 betaling vanuit D1?
Kom op en ga mee! Ik beloof je een leuke avond.
Namens de TC, Bart van Muyen

Kangaroe - instuif
Op zaterdag 16 januari organiseerde VALTO weer haar jaarlijkse kangoeroe-instuif. Met 35 enthousiaste kinderen en net
zulke enthousiaste leiding, was het een geslaagde morgen! We gingen van start met een warming up. Rosalie, Lisa en Vera
deden op het 'podium' voor hoe er gedanst kon worden op het liedje Energie en de kinderen deden dit vol overgave mee.
Daarna werden er groepjes gemaakt en stonden er zes spellen klaar in de zaal. Zo was er een tikspel, een mikspel, een klim
en klauterspel, kon je in een echte korf proberen te gooien en kon je met het touw slingeren! Alle kinderen deden erg hun
best en hadden zo te zien veel lol. Tussendoor een beker limonade, want van sporten krijg je dorst! Als afsluiting werd nog
1x Energie met zijn allen gedanst. Daarna kreeg iedereen nog een kleurplaat en een snoepje en was de morgen afgelopen!
Iedereen die heeft meegeholpen aan deze morgen: dank jullie wel! En alle kinderen natuurlijk bedankt voor hun komst en
hun gezelligheid. Hopelijk zien we jullie nog eens terug bij VALTO!

Op weg naar….
Afgelopen week was het guur weer, de regen viel met bakken uit de hemel en het was donker. To Val stond weer met beide
voeten op de natte Westlandse grond in de omgeving van de sporthal Vreeloo. En ondanks alles was daar volop beweging
te zien. Jongens en meisjes, groot en klein, op de fiets, al of niet voorzien van de juiste hoeveelheid licht, op weg naar…..?
Dat wilde ik wel eens weten. Bij de ingang van de hal kwam ik er al achter. Daar werden de regenpakken uitgedaan en aan
de kleding die toen te zien was werd het me duidelijk: de VALTO jeugd was op weg naar de training. In de hal komen uit alle
hoeken palen en korven tevoorschijn. Meestal gedragen door een groep vrolijke en kwekkende kinderen. In een enkel geval
probeert een stoere jongen of meisje het alleen voor elkaar te krijgen.
Langzaam aan verdwijnt de wanorde en wordt duidelijk wie waar hoort. De leiding (ook wel trainers genoemd) blijkt in de
meeste gevallen net iets ouder te zijn dan het grut dat om de palen krioelt. Maar er wordt onder leiding van die zeer
enthousiaste groep wel bloedserieus gewerkt aan het de belangrijkste onderdelen van het edele korfbalspel. Vangen,
gooien, overgooien, doorlopen, vrijlopen, strafworpen, vrije worpen, verdedigen....alles krijgt de aandacht. Iedereen komt
aan de beurt. De kinderen hebben er plezier in. Als de training voorbij is blijkt het nog te regenen. De natte regenpakken
worden zonder morren weer aangetrokken. De fiets wordt van het slot gehaald.
Nog even een groet en dan de duisternis in, op weg naar ….? Naar de wedstrijd op zaterdag…op weg naar de overwinning
en als het kan via een vlotte aanval. Maar dat lukte afgelopen zaterdag niet bij iedereen. En daarom zijn ze er deze week
weer om toch nog wat bij te spijkeren. Dat gebeurt elke week wel twee keer heb ik me laten vertellen. Ik vind dat zo
ontroerend mooi dat ik die groep op deze plaats een meervoudig hulde wil toeschrijven. Trainers en spelers, jullie zijn Lierse
KANJERS.
To Val
PS. Wat fijn dat de kinderen niet bang zijn om ook in de regen op de fiets naar de training te gaan, maar….als het ook nog
donker is dan is VERLICHTING wel heel belangrijk.
De Bijblijver, 18 januari 2016
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Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 een team van de week aanwezig zijn.
Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zal dit zijn de teams uit de D/E
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.De supporters mogen de eindstand proberen te
raden,diegene die er het dichtst bij zit,wint de 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 gaat de loten voor de taart verkopen.
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 en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team
van de week.
23-01
13-02
05-03

Wedstrijd
VALTO A1-Weidevogels A1
VALTO A1-Top A2
VALTO 1- Roda 1

TEAM
F1/F2
Welpen
D1

Speler 1e

Videocrew

Thom

B1

Tijdstip
12.20
13.30
16.15

Omroep VALTO 1

Steven+Manon v.G

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk, Fiona Rijsdijk, Janine Stolk

Even voorstellen! Team van de week VALTO F1
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: Tobias van Vliet, Robin Hartholt
Dames: Finne Elenbaas, Lenne van der Voorn, Roos Oussoren
Wie zijn de trainers/coaches?
- De trainers zijn Nikki, Manon, Joost, Twan en Kitty. Nikki is ook de coach.
Wat kan dit team erg goed?
- De F1 is heel erg enthousiast en ondanks dat we voor
de kerstvakantie alles verloren hebben in de zaal, gaan
we er toch elke keer weer 100% voor. Daarnaast worden
we ook steeds beter in scoren en goed overgooien.
Wat vindt het team nog moeilijk?
- Het is wel soms nog moeilijk om de hele wedstrijd de
concentratie erbij te houden. En het omschakelen van
aanvallen naar verdedigen is ook af en toe nog lastig.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
- Dat we op het veld kampioen zijn geworden!
Wat wordt de uitslag voor VALTO A1 zaterdag?
- De A1 gaan net als de vorige keer winnen van
Weidevogels en wel met 16-12.
Tegen wie speelt de F1 zaterdag 23-01?
- Wij spelen tegen Fortuna F3. De F2 van Fortuna kennen we al en dat was een hele spannende wedstrijd, waar we helaas
verloren. Dus eindigt het andersom tegen hun F3.
Wat zou de F1 willen leren van de A1 als zij langs komen op jullie training?
- We zouden graag willen leren hoe we moeten uitstappen.

De Bijblijver, 18 januari 2016
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VALTO F2

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
15 februari 2016
04 maart 2016
26 maart 2016
11 april 2016
16 april 2016
09 mei 2016
24, 25 en 26 juni 2016
02 juli 2016

Bijeenkomst trainers en leiders
Bowlen met de jeugd
Summer here we come
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
Met Valto naar league finale in ZiggoDome
Bijeenkomst trainers en leiders (incl indelingsvergadering)
Jeugdweekend
VALTO EINDDAG

Wedstrijdverslagen
VALTO WINT OOK VIERDE BEKERWEDSTRIJD

Sponsor: Martin Stolze B.V.

Het vlaggenschip van VALTO heeft het maar druk dit seizoen met alle extra wedstrijden in de Zuid Holland beker.
e
e
Dinsdagavond was alweer de 4 wedstrijd in deze competitie in Leiderdorp tegen het daar gehuisveste Velocitas. Deze 2
klasser bleek aan het eind van de wedstrijd de meest taaie tegenstander voor de beker tot nu toe. Er was aardig wat Liers
publiek achter het team aan gereisd om deze wedstrijd te aanschouwen. De beker wedstrijden waren tot nu toe steeds een
spektakelstuk om naar te kijken. Er zou ook nu weer met de schotklok gespeeld worden, wat al een pluspunt voor de
wedstrijd betekend.
Na het eerste fluitsignaal ging de thuisploeg op zoek naar de openingstreffer. Dit lukt in de tweede aanval en keek VALTO
even tegen een achterstand aan. Dit zou ook het enige moment zijn dat Velocitas op voorsprong stond, dus ik hoop dat ze
ervan genoten hebben. In de volgende aanval van VALTO zou Thom ook de korf vinden en werd er van vak gewisseld.
Velocitas gaf veel druk op de VALTO aanvallen, zodat er even naar de juiste oplossing gezocht moest worden. Frank mocht
na een overtreding van de Velocitas verdediging VALTO vanaf de strafworp stip op voorsprong zetten. Zo zou het tot 6-6
door gaan met het score verloop. VALTO steeds op voorsprong en de thuisploeg die weer gelijk maakte. Halverwege de
eerste helft was het Thom die met twee doelpunten op rij voor het eerst een marge van twee op het scorebord zette. Een
paar minuten later was de stand echter weer gelijk bij 9-9 door twee makkelijk gegeven strafworpen. Mede door de vele
strafworpen wist de thuisploeg de aansluiting te houden, maar ook lieten zij zien over veel schijven te kunnen scoren. Drie
minuten voor de rust was het nog steeds gelijk, maar toen schoten Bart en Ellen ons naar 13-15. Het was nog een kleine
twee minuten tot de rust, waarin het er even op leek dat Velocitas toch weer langszij kon komen. Gelukkig zette Thom de
ruststand op 14-16, zodat VALTO lekkerder aan het tweede deel kon beginnen.
Het begin van de tweede helft bleek dit zeker waar, want binnen drie minuten wist VALTO de voorsprong uit te bouwen naar
15-20 door doelpunten van Thom en Frank. Toen zou er even door beide ploegen niet gescoord worden. Velocitas gaf erg
veel druk en ook VALTO gunde weinig ruimte aan de Leiderdorpers. Zo ging het vijf minuten heen en weer, waarna de
thuisploeg voor het eerst de korf weer vond met een afstandschot. Lisanne was intussen door Marco het veld ingestuurd op
de plaats van Manon. Zij mocht van haar tegenstander rustig aanleggen vanaf een meter of vijf en dat kun je maar beter niet
doen bij Lisanne. Haar schot vond ook de korf en leek het om en om scoren weer te gaan beginnen. Na het antwoord van
Velocitas wisten Bart en Frank echter onze marge te vergroten naar zes verschil en dat geeft toch een lekker gevoel als je
nog dertien minuten te gaan hebt. De rest van de wedstrijd zou het verschil steeds tussen de vier en zes verschil blijven. De
Leiderdorpers wisten niet van opgeven en bleven knokken voor elke bal. Lotte mocht halverwege het tweede deel nog het
veld in om de moe gestreden Judith te vervangen en pakte en passant ook nog een doelpuntje mee. De thuisploeg bleef,
ondanks het verschil van vijf punten, steeds geloven in een goede afloop. Ook bij hen werden er verse spelers ingebracht in
een poging het tij te keren. VALTO bleef echter geconcentreerd aanvallen en doelpunten maken op de momenten dat
Velocitas even dacht de marge te verkleinen. Vlak voor het einde waren Laurens en Pieter ook klaar om Frank en Thom te
De Bijblijver, 18 januari 2016
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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

vervangen, die vandaag weer hun nut hadden getoond. Het duurde echter tot 1,3 seconde voor tijd voor er een moment
kwam waarin de wissel kon plaats vinden.
Thom had toen de eindstand 28-33 op het bord geschoten. Pieter heeft dus alleen zijn tegenstander de hand geschud en
Laurens heeft nog even de bal mogen beroeren ( zie het you tube filmpje van Bart). Het was weer een mooi spektakel in
Leiderdorp, waar al het publiek, zowel Velocitas als VALTO aanhang, hebben kunnen genieten van een doelpuntrijke
wedstrijd. VALTO staat na deze overwinning in de halve finale, maar moet nog even wachten tot dinsdag 19 januari om te
weten wie de volgende tegenstander is. We kunnen er wel van uit gaan dat het een tegenstander van formaat is, want het
zal 99% zeker gaan om een hoofd- of overgangsklasser.
Nu eens kijken of ons vlaggenschip zaterdag tegen RWA kan laten zien dat zij ook afrekenen met de after cup match dip.
We kunnen de punten tenslotte maar al te goed gebruiken. Veel publiek zou hierbij zeer welkom zijn om ons vlaggenschip
naar de overwinning te schreeuwen.
Arno van Leeuwen

VALTO 1 ZEGEVIERT EN VALTO 2 VOELT ZICH BESTOLEN

Sponsor: Martin Stolze B.V.

Na de vierde overwinning in de strijd om de Zuid Holland beker stond er vandaag weer een competitiewedstrijd voor alle
teams op het programma. De spits werd weer door VALTO 3 afgebeten tegen de nog ongeslagen koploper Fortis 2. De
wedstrijd in Middelburg werd met ruime cijfers verloren, dus was ons derde er op gebrand om het nu anders te laten aflopen.
Deze wedstrijd werd vooral door beide ploegen verdedigend de zaak goed dicht gehouden. Toen de wedstrijd 40 minuten
oud was stond er pas een schamele 7-9 tussenstand op het bord. Voor VALTO brak er toen helaas weer een doelpuntloze
periode aan, waarin Fortis weg kon lopen naar 7-13. Er werd voor de laatste tien minuten nog wel een tandje bij geschakeld,
maar helaas begonnen bij Fortis ineens de ballen uit alle hoeken door de korf te vallen. Hierdoor werd de wedstrijd
uiteindelijk afgefloten bij 11-17, wat toch wel een wat geflatteerd beeld geeft van de veld verhouding vanmiddag.
Hierna was het de beurt aan VALTO 2 wat zich voor aanvang op een mooie derde plaats terug vond in de competitie. Er zou
vandaag dus bij winst een gaatje geslagen kunnen worden en de aansluiting met de top gehouden worden. In Rhoon liep
VALTO de hele wedstrijd achter de feiten aan, dus dat moest vandaag beter. Ook deze week was Twan weer opgetrommeld
e
om het 2 compleet te maken. Niels L. is nog steeds geblesseerd en Bart startte vandaag weer in de basis bij het
vlaggenschip. Al snel na het eerste fluitsignaal had Ron de openingstreffer door de korf liggen. De volgende treffer liet
echter te lang op zich wachten, waardoor er vijf minuten later weer gelijk gemaakt werd. Tot 3-3 zouden de ploegen niet
voor elkaar onder doen, maar toen wist VALTO met een tussensprintje de stand naar 6-3 te schieten. Het lukte echter niet
om de gasten definitief af te schudden. Het verschil zou tussen de twee en drie treffers blijven tot de ruststand 9-7 werd
bereikt.
Na de rust wist VALTO lang dit verschil op het scorebord te houden met als grootste marge 15-11 in de twaalfde minuut na
de hervatting. Toen brak er ook bij VALTO 2 een te lange periode aan waarin de korf niet werd gevonden. In deze elf
minuten wist RWA het gat te dichten en was de wedstrijd bij 15-15 weer helemaal open. VALTO 2 toonde hun veerkracht en
Pieter en Laurens brachten het verschil weer op twee. De gasten roken echter bloed en putte energie uit de geboden kans.
Twan zorgde ervoor dat VALTO met de 18-15 voorsprong aan de laatste vijf minuten kon beginnen. Als supporter denk je
dan dit moeten we rustig uitspelen, maar daar dachten de spelers blijkbaar anders over. De jacht op doelpunten ging door
de thuisploeg onverminderd door, waarbij niet altijd de juiste kansen werden genomen. Hierdoor speelden we de gasten in
de kaart en kregen zij onnodig veel kansen om te scoren. Met vooral veel fysieke inzet wisten de gasten bij 18-18 weer
langszij te komen. Gelukkig was Twan vlak voor het einde weer scherp en zette VALTO weer op voorsprong. De wedstrijd
duurde echter te lang voor onze reserves, want het lukte hen niet om de overwinning thuis te brengen. In de wel erg lange
laatste minuut wist RWA toch nog de wedstrijd in hun voordeel te beslissen en lieten VALTO 2 bedrogen achter. Een zeker
lijkende overwinning liep als los zand door de vingers, waarmee ons tweede nu van plaats geruild heeft met RWA in de
poule.
Ons vlaggenschip was dus gewaarschuwd voor zij aan hun wedstrijd begonnen. Zij mochten geen moment verslappen, want
dat zou ongenadig door de gasten worden afgestraft. In november namen we na de 18-23 overwinning de punten mee naar
De Lier, maar eenvoudig ging het ook toen niet. Onder het toeziend oog van de WOS camera aan de ene kant en de
camera voor de live stream aan de andere kant kon de wedstrijd beginnen. Ook vanmiddag waren de gasten uit Rhoon zeer
gedreven en werden er pittige duels uitgevochten. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte, waardoor Manon pas in de
derde minuut de score opende. Bij de volgende RWA aanval had Bart de bal afgevangen, maar deze werd door zijn
tegenstander hard uit zijn handen geslagen. Deze bal stuiterde echter terug in zijn gezicht, waardoor de RWA heer zich aan
een flinke bloedneus moest laten helpen. Na de spelhervatting wisten de gasten direct de gelijkmaker te scoren. De 1-1
bleef tot de elfde minuut staan, waarin beide ploegen geen kans zagen om de bal door de korf te schieten. Het was
uiteindelijk Naomi die haar tegenstander te slim af was en haar doorloop netjes afmaakte. Dit bleek echter ook gelijk het sein
voor de gasten om te scoren, waardoor de voorsprong weer was weggepoetst. VALTO leek nu een goede fase te krijgen,
want Rob had er in een oogwenk ook alweer eentje inliggen en was de voorsprong weer een feit. Een aantal minuten later
zou VALTO door doelpunten van Thom, Frank en Bart uitlopen naar 6-2. Dit verschil werd langzaam uitgebouwd naar 11 - 4
met nog zeven minuten tot de thee. De ballen wilde echter tot de rust niet meer vallen voor VALTO, terwijl gasten juist de
achterstand terug brachten tot de 11-7 ruststand.
De wedstrijd was nog lang niet gespeeld, dus was het zaak voor de thuisploeg scherp aan het tweede deel te beginnen. Dit
leek ook te gebeuren toen Ellen voor ons als eerste de korf vond na de thee. Toen bleef het weer een aantal minuten stil
qua scoren. De gasten hadden besloten er, vooral fysiek, een schepje bovenop te doen. Dit resulteerde in chaotische
toestanden onder en rond de korf, waardoor de leidsman niet altijd de juiste beslissingen leek te nemen. Het resultaat was
dat door tweemaal een vrije bal en een strafworp de gasten weer terug in de wedstijd wisten te komen. Bart wist het verschil
weer op twee te zetten bij 13-11, maar in deze fase leek VALTO weinig goed te kunnen doen in de ogen van de leidsman.
Dankzij twee makkelijk gegeven vrije ballen werd de stand weer gelijk getrokken en zou er nog een lang en spannend
Westlands kwartiertje volgen. Het vlaggenschip toonde echter hun veerkracht en besloot na de 14-14 even later om het
korfballend op te lossen. Rob en Frank wisten in drie minuten tijd weer een gat te slaan naar 18-14 en leek de wedstrijd ook
nu weer gespeeld. Met de wedstrijd van twee in het achterhoofd bleven de spelers vechten als leeuwen voor elke bal, wat
voor de scheidsrechter weer een aanleiding was om RWA te trakteren op een strafworp.
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Er waren nog zes minuten te gaan met deze 18-15 tussenstand toen Marco besloot Lisanne in te brengen voor Manon. Zij
gaf even later ook gelijk haar visitekaartje af door de wedstrijd in het slot te gooien. VALTO was echter nog niet klaar met
hun slotoffensief en denderde nog even door. Met de doelpunten van Frank en Bart werd de eindstand 21-15 op het
scorebord geschoten, waarmee twee zwaarbevochten punten in De Lier bleven. Heel belangrijke punten als we naar de
andere uitslagen kijken. In deze poule is er elke week wel een verrassende uitslag. Zo wint DES vandaag in Den Haag van
Achilles en weet ook Futura weer eens te winnen van RODA. Bij Merwede lijkt de bal ook rond te zijn, want zij verloren voor
de tweede maal op rij. Het zou dus zomaar kunnen dat VALTO volgende week na het bezoek aan Merwede in sporthal “de
Stoep” in Sliedrecht weer twee punten mag bij schrijven. De thuiswedstrijd was tenslotte kort na de bekerwedstrijd tegen
Vriendenschaar die op donderdagavond werd afgewerkt. Deze keer gaat er gewoon getraind worden dus kan de focus de
hele week op deze tegenstander. Ik heb er vertrouwen in en hoop dat veel Liers publiek het vlaggenschip naar “de Stoep”
zal na reizen om hen naar de overwinning te schreeuwen.
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Paal Centraal 2 – VALTO 4
Afgelopen zaterdag speelden we met het vierde de eerste returnwedstrijd van de zaalcompetitie: uit tegen Paal Centraal,
één van onze mede concurrenten voor de kampioenstitel. Ook op het veld hebben we dit team in de competitie, dus
zodoende was dit al onze derde ontmoeting. Thuis op het veld werd het 8-8 en thuis in de zaal werd het 13-13. We konden
dus weer een pittig potje verwachten. Ruben was niet mee en Kees was tijdens de training geblesseerd geraakt, zodoende
hielden we vier heren over, die in de basis startten. Daarnaast hadden we Martijn uit de B1 als reserve mee genomen. Bij de
dames was Laura afwezig en omdat Lisa R niet helemaal fit was, begon zij als reserve op de bank. Voor onze wedstrijd
werd er volleybal gespeeld en die spelen natuurlijk niet op tijd, dus het was wachten tot de wedstrijd afgelopen was,
waardoor we een flink stuk later begonnen.
De openingsaanval van Paal Centraal leidde gelijk tot een doelpunt: 1-0. Gelukkig wist het eerste aanvalsvak even later de
gelijkmaker op het scorebord te zetten: 1-1. Het tweede aanvalsvak wist ook te scoren, waardoor we op voorsprong kwam:
1-2. (achteraf bleek dit niet alleen de eerste, maar ook de laatste keer te zijn….) Hierna nam Paal Centraal het weer over en
liep uit naar een 6-3 voorsprong, doordat ze een stuk zuiverder waren in de afronding. (dat is misschien het verschil tussen
e
e
een 2 en 4 team…..) Ook hadden we in het ene vak last van een enorm zakkende heer, wat we niet konden afstraffen met
doelpunten, waardoor hij het kon blijven doen. Richting de rust wisten we de achterstand weer te verkleinen en zodoende
stond het bij rust 8-6. Nog geen man overboord, maar het was wel belangrijk dat we onze kansen af gingen maken!
Aan het begin van de tweede helft kwamen we langzaam weer dichterbij: 9-8. Paal Centraal bracht bij de heren in allebei de
vakken nog wat meer lengte in, waardoor we nog minder afvang hadden en het nog belangrijker werd om gewoon te scoren.
Helaas wilde dit niet echt lukken en bleef Paal Centraal toch steeds die voorsprong van een paar doelpunten te houden.
Martijn werd in het veld gebracht voor Roland, maar dat leverde in het begin nog niet het gewenste resultaat op, waardoor
het met nog een paar minuten op de klok 16-14 stond. Op zich nog tijd genoeg, maar toch werd er gehaast gespeeld en hier
kwam slordig balverlies uit voort. Op het moment dat de scheidsrechter al had aangegeven dat de laatste minuut was
ingegaan, wist Martijn dan toch de aansluiter te maken: 16-15. Op dat moment verwachtten we uiteraard niet meer de bal in
de aanval te krijgen, want dit zou Paal Centraal toch wel uit weten te spelen? Maar niks was minder waar, want dom
balverlies leidde er toe dat de bal nog een keer in onze aanval kwam. Hoe lang zouden we nog hebben? Martijn maakte een
schotbeweging en met een invliegende heer, forceerde hij een vrije bal. Luuk wist deze koelbloedig te maken en zodoende
werd het 16-16. Hierna floot de scheidsrechter ook gelijk af en zodoende sleepten we er nog een belangrijk punt uit! Martijn
bedankt voor het invallen en je belangrijke bijdrage in de slotfase!
Later op de avond kwam het goede nieuws dat onze andere concurrent (GKV) verrassend had verloren van DES, waardoor
we nu nog steeds alleen bovenaan staan. Met nog vier thuiswedstrijden (KVS, Avanti, Weidevogels en ODO) en twee
uitwedstrijden (GKV en DES) staan we er goed voor, maar dan zullen we wel wat beter moeten spelen dan afgelopen
zaterdag!

Hieronder de huidige stand:

Zaterdag a.s. spelen we thuis om 14.40 uur tegen KVS 6. Een ploeg, die onderaan staat, maar punten wist te halen door
van Paal Centraal te winnen en tegen Weidevogels gelijk te spelen. Een gewaarschuwd man/vrouw telt voor twee!!
Groetjes VALTO 4
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Blauw-Wit A1 - VALTO A1

Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Na de makkelijk gewonnen wedstrijd tegen Rohda A1 vorige week mocht de A1 deze week weer op pad richting
Amsterdam, dit keer tegen Blauw-Wit. om uw geheugen wat op te frissen: 7 november 2015 werd deze wedstrijd in De Lier
gespeeld. Zo rond half 3 had de A1 de eerste 2 punten in handen bij een 17-15 voorsprong en zo rond 3 minuten over half 3
stond de A1 na het laatste fluitsignaal toch nog met lege handen na een 17-18 eindstand. Dus VALTO had wat goed te
maken met de ploeg die daarna nog maar 1 wedstrijd wist te winnen, waar VALTO dat in de laatste 6 wedstrijden maar liefst
4 keer deed. VALTO zat dus in een veel betere serie en dat vertrouwen moest zich ook uitbetalen deze wedstrijd, Echter de
revanchegevoelens waren ver te zoeken bij de A1. Er werd slap en zonder uitstraling gespeeld, er waren spelers half
afwezig en er was geen echte scherpte te ontdekken binnen het team. En op die manier ga je van Blauw-Wit echt niet
winnen. De wedstrijd ging gelijk op en met rust stond het dan ook 9-9, ondanks een 7-5 achterstand en 7-9 voorsprong. Dit
waren ook meteen de enige gaatjes van 2 deze helft. Na 7 doelpunten aan VALTO zijde waren dit er al 5 van dezelfde
persoon, dat zal toch echt beter moeten. Het ene vak had dus duidelijk moeite om tot scoren te komen (om aan te tonen: 9
doelpunten in de wedstrijd uit 74 pogingen tegenover 9 doelpunten uit 30 pogingen in het andere vak) en het scorende vak
had het verdedigend weer iets lastiger. In de rust werd gevraagd om de overtuiging en scherpte de 2e helft wel te brengen.
Dit gebeurde ook meteen, we kwamen na rust op 9-11. Toen kwam er weer een periode dat het zelfde vak weer lekker
makkelijk scoorde en het verdedigend minder deed. Als we daar met beide vakken scorend hadden kunnen doordrukken
hadden we deze wedstrijd zeker kunnen winnen, maar achteraf mogen we blij zijn met een punt. Het was toch mede dankzij
2 wissels in dat moeilijk scorende vak dat we nog terug konden komen. Uiteindelijk maakten ze namelijk in de slotfase nog 3
belangrijke treffers toen het erg spannend werd. Maar goed, voor dat alles schoot Thijs ons nog 2x op voorsprong in de
slotfase maar telkens kwam Blauw-Wit weer langszij en in de laatste minuut pakten ze zelfs nog een 18-17 voorsprong.
Waar kennen we die uitslag toch van... Maar gelukkig pakten we in de allerlaatste seconde nog een punt dankzij een
afstandsknal van Ruben. ik denk dat als we dat vak eerder aan het draaien hadden gekregen dat er zeker winst in zat.
Verdiend dat we nog gelijk kwamen, maar er had gewoon echt veel meer in gezeten. Over de hele wedstrijd gezien niet
tevreden met een punt. Want met wat meer overgave en inzet hadden we deze wedstrijd eruit gesleept. Maar goed,
iedereen heeft wel eens een mindere dag en dan nog een punt pakken is altijd mooi meegenomen. Nu staan er 2
thuiswedstrijden op het programma tegen directe concurrenten voor de middenmoot plaatsen. VALTO staat nu op een
mooie 3e plek nog steeds maar weet ook dat het die niet stevig in handen heeft en dat het zich zelfs geen uitglijders kan
veroorloven met het oog op degradatie. Werk aan de winkel dus, maar we moeten in onszelf blijven geloven. Tot volgende
week: we spelen thuis tegen Weidevogels A1, inclusief oplopen, balsponsor en teams van de week: F1 en F2.
De A1

VALTO B1 – Fortuna B1

Sponsor : Triple Consultancy Groen en Bloem Joop Montage
Vandaag mochten we om 12;40 aantreden tegen Fortuna B1. Vorige keer dat we daar tegen speelde werd er met 23-8
verloren, en dus was vandaag Fortuna de bovenliggende partij zowel in de poule als in vergelijking met de vorige wedstrijd.
Maar in de wedstrijd was daar vrij weinig van te merken, zo konden we goed meedraaien en wisten we zelfs op een paar
punten voorsprong te komen. Fortuna wist voor de rust terug te komen en zo stond het met de rust 8-7 in het voordeel van
VALTO. Na de rust werd het al gauw 8-10 voor Fortuna, dus werd het tijd dat VALTO weer ging scoren, gelukkig lukte dat
en stond het gauw weer 10-10. Daarna wisten we weer even op een voorsprong te komen 14-11, maar Fortuna kwam terug,
en ging door. Zo stonden we 17-19 achter en wisten we nog op een 18-19 te komen, maar helaas lukte het daarna niet meer
en ging de wedstrijd met een punt verschil verloren. Volgende week spelen we uit tegen KCC / SO natural B1, hopelijk
mogen we dan de punten meenemen naar de Lier. Inge en Nick bedankt voor het reserve zitten.
Groetjes de B1

KOAG C1 – VALTO C1
We moesten deze zaterdag tegen KOAG C1. We hoopten onze eerste punten te pakken, aangezien we nog steeds 0
punten hadden. Na een praatje gingen we de wedstrijd in. We begonnen de wedstrijd slecht en kwamen meteen op een
flinke achterstand. KOAG liep hard van stapel en het stond 6-0. Toen kwam ook ons eerste doelpunt door Wouter. We
e
e
gingen de rust in met een slechte 1 helft met een achterstand van 7-1. We gingen voor een goede 2 helft. In de 2e helft
ging Annelie erin voor Liz. Na de rust scoorde Tessa gelijk de 7-2. Daarna ging het helaas weer helemaal mis en stond het
op een gegeven moment 12-2. Toen scoorde JP nog de 12-3 met een strafworp en daarna de 12-4 met een schot. Daarna
scoorde KOAG nog de 13-4 en zo eindigde de wedstrijd.
Groetjes de C1

VALTO C2 - DES C2

Sponsors: Vijverberg fietsen en van Geest planten

Zaterdag moesten we thuis tegen DES spelen. Uit hadden we verloren dus we hoopten dat we nu van ze zouden winnen.
Maar werd het geen makkelijke wedstrijd. De eerste helft stonden we lange tijd 0-2 achter. We verloren veel ballen en er
zaten vaak ook lange armen tussen. Gelukkig scoorde Julia E één minuut voor rust de 1-2.
Na de rust ging het een stuk beter. Snel werd de 2-2 door Julia M gescoord. Tessa scoorde de 3-2 en eventjes stonden we
voor. Helaas werd binnen een minuut de 3-3 gescoord door de tegenstander en werd het nog een spannende wedstrijd.
Jammer genoeg eindigde de wedstrijd in 3-4. Volgende week moeten we tegen Avanti spelen, hopelijk gaan we dan weer
winnen.
Groetjes, Roos

VALTO D1 - KVS D1
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Op 16 januari om 11:30 speelden we tegen KVS D1. De vorige keer hadden we tegen KVS D1 7-7 gespeeld en toen was
het best spannend. We begonnen goed en stonden de eerste 10 minuten al voor.
Toen het rust was stonden we met 4-3 voor. We gingen weer korfballen en het was best spannend.
Als wij scoorden scoorden KVS ook weer. In de laatste minuut stond het gelijk 9-9.
En toen moesten we wisselen van vak. En scoorden wij gelijk de 10-9. De eindstand was dus 10-9.
Groetjes David van Dijk

Fortuna D4 –VALTO D3

de

Afgelopen zaterdag speelde VALTO D3 tegen Fortuna D4. Vooraf stond VALTO op een mooie 3 plek en Fortuna stond
puntloos onderaan. Dit moest dus een makkie worden. In de kleedkamer werd het doel en de tactiek voor deze wedstrijd
besproken. Het doel: 10 doelpunten maken. De tactiek: Alles geven, goede passing, kort op de tegenstander verdedigen en
een hoog baltempo onderhouden. In het begin van de wedstrijd stond het verdedigend als een huis. Fortuna kreeg in 12,5
minuut welgeteld 1 kans. Helaas wilde het aanvallend nog niet echt vlotten en na 12,5 minuut stond er 0-0 op het scorebord.
Gelukkig kwam na de wissel de wedstrijd wat los. Na 2 afgekeurde doelpunten van VALTO D3 werd het derde doelpunt wel
goedgekeurd. Hierna lukte het beide ploegen om mooie aanvallen neer te zetten en lekker tot score te komen. De ruststand
3-4. We waren bijna op de helft van de 10 doelpunten. Om deze te halen moest het aanvallend nog ff wat beter, want er
de
moest in de 2 helft wel ff zes keer gescoord worden. Met dit doel voor ogen gingen we de tweede helft in. Na een goede
tweede helft met mooie aanvallen van beide kanten werd er lekker gescoord. De eindstand zeven voor Fortuna en tien voor
VALTO. DOEL BEREIKT. Klasse gedaan. Tien doelpunten gemaakt en de wedstrijd gewonnen. Komende week een vrij
weekend. Geniet ervan.
Justin bedankt voor het meedoen.
Groeten, De coach

VALTO D4
Afgelopen zaterdag speelde de D4 een uitwedstrijd tegen die Haghe. De sporthal was bijna onmogelijk te vinden, maar
gelukkig was Lysanne er vaker geweest en dankzij haar aanwijzingen reden we er feilloos naar toe. De wedstrijd begon
goed en al vlot werden de eerste doelpunten gescoord. Er werd vlot overgespeeld, maar ook door de tegenpartij. Soms is
het voor de spelers van de D4 nog lastig om goed over te spelen en echt samen te werken ipv zelf op weg te gaan naar de
korf. Maar daar zijn ze in aan het leren. Volgens Joah werden er deze wedstrijd meer doorlopen gemaakt. In de eerste helft
kwam de stand op 5-1. In de tweede helft kwamen daar nog 7 punten bij. uiteindelijk was de eindstand 5-12..
Ik hoop dat ik het goed heb onthouden, maar volgens mij zijn de doelpunten als volgt gescoord:
marleen 2x, dione 1x, sven 1x, stan 2x, jordan 3 x, mink 1x justin 2x.
groetjes gabrielle en joah

Futura D1 – VALTO D5
Vandaag speelde de D5 tegen de D1 van Futura uit in Den Haag. Mette en Guillermo konden vandaag niet mee, maar zij
werden uitstekend vervangen door Ilse en Alysia. We starten enthousiast de wedstrijd maar al in de eerste minuut scoorde
Futura hun eerste doelpunt, er volgde er snel nog 2. Dat lieten we niet op ons zitten en Levie scoorde een mooi doelpunt, na
7 minuten was de stand 3 – 1 . Weer scoorde Futura 2 maal, toen was er een mooi schot van Marit en werd het 5 – 2. We
e
kregen de smaak te pakken en Lucas scoorde in de 15 minuut, helaas vlak voor de rust scoorde ook Futura en was de
stand in de rust 6 – 3 voor Futura. Na de rust kwam het te sterke Futura nog beter op dreef en scoorde 8 doelpunten. Nova
scoorde voor VALTO met een hele mooie bal en ook onze invalster Ilse wist nog te scoren.
Helaas verloren we deze wedstrijd met 14 – 5. D5 jullie hebben een mooie wedstrijd gespeeld en het lag zeker niet aan jullie
inzet dat er niet werd gewonnen.
Groetjes Lucas en Janneke

VALTO E4 – DES E2
Vanmorgen spelen we thuis tegen DES E2, we hebben er zin in. Igor is er vandaag helaas niet, maar Brecht kan invallen bij
ons. De eerste 10 minuten zijn we een beetje slordig aan het spelen, het lijkt wel of we een beetje nerveus zijn. Maartje
scoort een keer en we gaan met 1-0 voorsprong even pauzeren. In de volgende 10 minuten scoort Maaike ook, maar de
tegenstanders gooien ook 2 keer raak. Met 2-2 op het scorebord is het rust. Petra legt nog even goed uit hoe wij moeten
gaan staan als zij een doorloop nemen. Dat gaan we proberen!
Na de rust komen we even achter te staan maar gelukkig scoren Sven en Brecht ook allebei.
In de laatste 10 minuten krijgen we nog een tegendoelpunt, maar worden wij steeds feller en scoren wij er nog 5! Het was
een leuke wedstrijd om naar te kijken! Brecht, bedankt voor het invallen.
Groetjes van Ineke en Yara.

VALTO E8
Afgelopen zaterdag speelde de E8 een thuiswedstrijd tegen Achilles uit Den Haag.
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De wedstrijd begon al gauw goed doordat Demi een strafschot mocht nemen en daarmee maakte ze de stand meteen 1-0.
Vervolgens verliep de wedstrijd wat traag. de scheids floot vaak, waarbij hij van alles aan de kinderen begon uit te leggen.
Misschien wel heel leerzaam, maar daardoor stond de wedstrijd telkens langere tijd stil en dat haalt het tempo en de
spanning eruit.De E8 schoot behoorlijk wat goede ballen, maar helaas vaak net niet raak of hij werd afgefloten omdat er
verdedigd geschoten werd. In de 2de helft maakte Rosanne een 2de doelpunt. De 2-0 stand bleef niet lang bestaan, want
door een strafschot van de tegenpartij werd het 2-1.
De E8 werd in de loop van het spel iets feller en het overspelen, kijken en vrijlopen ging wat beter.Toen kwam Floor om de
hoek en zij maakte het 3de doelpunt. Het einde van de wedstrijd naderde en de E8 zag de overwinning al voor zich. Het
mooiste schot van de wedstrijd werd bijna op het laatste gemaakt door Rosanne. Vanaf een hele flinke stand schoot ze op
korf en .... raak. Wow wat een schot echt prachtig! En daarmee behaalde de E8 een overwinning van 4-1.

VALTO F1
zaterdag 16 januari negen uur VALTO f1 speelt haar eerste wedstrijdt van 2016 in leiden tegen KZ-Danaiden f1
het was een leuke wedstrijdt ze waren aan elkaar gewaagt eerste kwartier was de stand in voordeel voor VALTO
maar kz danaiden geeft niet op het zijn pittige damens met rust is de standt 3-5 na rust gaat VALTO weer lekker veder
maar de damens komen terug derde kwartier de stand is 7-10 dus nog steeds in voordeel voor VALTO maar de damens
komen terug 8-10 VALTO scorte weer 8-11 kz danaiden scoort 9-11 en nog een keer 10-11 niet goed kom op VALTO en
dan scoren de damens weer 11-11 en dit is ook de eindstand 11-11 maar wel goed gespeelt VALTO tot volgende week
groetjes van tobias van vliet

VALTO F2 – ACHILLES F2
Om half 11 begon de wedstrijd tussen VALTO F2 en Achilles F2. Al snel bleek het een wedstrijd te worden waarbij beide
partijen aan elkaar gewaagd waren. Toon zorgde al snel voor de 1-0. Achilles kwam op gelijke hoogte, maar al heel gauw
maakte Toon 2-1. Achilles liep in het 2e kwart uit naar een 2-3 voorsprong. Isis zorgde voor de 3-3. In het 3e kwart scoorde
Sara de 4-3 waarna Achilles uitliep naar 4-5. Het laatste kwart bracht de beslissing. Nadat Achilles de 4-6 maakte, werd het
echt spannend. Isis maakte 5-6 en ook de 6-6. Frenk schoot in de laatste 10 seconden! raak en zorgde voor de winst: 7-6.
Een spannende wedstrijd en goed gespeeld allemaal!
Groetjes, Toon van Vliet en Richard

'VALTO Opinie' #Stelling 1 met Petra, Rick, Jan Jaap en Laurens
Vanaf 2016 gaan we maandelijks een stelling formuleren. Er wordt door een aantal korfbal-liefhebbers commentaar gegeven
op deze stelling, zodat we de kijk op korfbal kunnen verbreden.

#Stelling 1: Ze zouden de schotklok ook in de standaard eerste
klasse moeten invoeren
Petra Dijkstra,
Al ruim 30 jaar lid van VALTO, jaren in VALTO 1 gespeeld, nu sinds twee jaar wat rustiger aan. Nog wel
fanatiek supporter van VALTO 1, daarnaast ook trainer van de D2.
''We hebben nu een paar keer wedstrijden van VALTO 1 kunnen zien waar er met de schotklok gespeeld werd
en dat was zeker een toegevoegde waarde voor het publiek.
Het niveau van de ploegen in de eerste klasse is er dus geschikt genoeg voor. Het invoeren van de schotklok in
lagere klassen heeft natuurlijk wel ook wat organisatorische gevolgen: veel verenigingen moeten schotklokken
aanschaffen (VALTO heeft ze al, omdat de B1 dit jaar hoofdklasse speelt en dus met schotklok speelt) en bij
elke thuiswedstrijd moet er een jurytafel bemant worden. Voor VALTO zal dit geen probleem zijn, maar
misschien wel voor andere verenigingen?!''
-----------------------
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Rick Voskamp,
In het verleden spelend voor VALTO en ONDO, kritisch en nu scheidsrechter in de hoofdklasse.
''Als je niet over de randzaken na hoefde te denken met betrekking tot de schotklok zou ik direct 'ja' zeggen.
Echter komt veel bij kijken, denk hierbij aan de schotklok zelf, scheidsrechters die om kunnen gaan met een
schotklok, een juryvoorzitter, tijdwaarnemer en een schotklokbedienaard. Al met al veel meer dan 'even' snel de
reglementen aanpassen.
Maar persoonlijk, als het het voorgaande los zou laten, zou ik de schotklok zo snel mogelijk zien op het niveau
van de eerste klasse. Ik denk dat de schotklok daar ook beter tot zijn recht komt dan in bijvoorbeeld de B
hoofdklasse.
Samenvattend: Jazeker!"
----------------------Jan Jaap Elenbaas,
Passie voor korfbal en vanaf zijn jonge jeugd, lid van VALTO.
Na 25 jaar speler-af en inmiddels voorzitter van zijn geliefde
club uit De Lier. Volgt zo’n beetje alles wat met zijn sport te
maken heeft en ziet korfbal vooral zoals het is: niet stoffig,
maar dynamisch en springlevend.
''De toevoeging van de schotkolk aan het spel kan ik eigenlijk
op alle niveaus wel toejuichen, dus zeker bij de eerste klasse
waarin VALTO nu uitkomt. Sinds onze hoofdklassers uit de B1 er mee spelen en ook het eerste ermee
gespeeld heeft in de Zuid-Holland Cup, zie ik het verschil en vind ik het spel er sneller en dynamischer op
worden. De kwaliteit van doelpogingen gaat (gedwongen door tijd) omhoog en dat is mooi om te zien.
Ik zie nog wel een aantal praktische uitdagingen, zoals het inzetten van extra vrijwilligers aan een jurytafel en
het aanschaffen van extra sets schotklokken, omdat teams ook tegelijk kunnen spelen. Dat zou ons er echter
niet van moeten weerhouden te kijken wat wenselijk en haalbaar is. Het maakt de sport beter, mooier en
professioneler.''
----------------------Laurens Verbaan,
Een echt sportliefhebber, volgt alles wat met korfbal te maken heeft, spelend voor VALTO 2 en trainer/coach
van VALTO C1.
''Sinds de invoering van de schotklok is onze mooie sport er alleen maar beter van geworden. Zo zie je in de
Korfbal League,
Hoofdklasse (A-junioren) en Overgangsklasse hele mooie en belade duels. Ik zou zeggen hoezo niet in de
eerste klasse?
Neem als voorbeeld de wedstrijd van VALTO 1 - WION 1 (40-20), dat komt groten deels door de schotklok,
omdat ze wel moeten schieten binnen die 25 seconden. Er zijn twee punten waarom het misschien een minder
idee is, financieel is een puntje, niet iedereen kan zomaar een set schotklokken aanschaffen + extra vrijwilligers
regelen (zoals jurytafel etc.). Tweede puntje is dat ik denk dat de onderste regio van de eerste klasse het extra
zwaar gaat krijgen tegen de 'grotere jongens' uit de competitie. Maar wie weet, want in de B-jeugd Hoofdklasse
bevalt het ook prima, en zijn de duels ook een stuk leuker en interessanter.''
-----------------------

We horen ook graag jullie mening hierover , dus voel je vrij om te reageren! Ga naar
www.facebook.com/VALTONieuws en ga naar het bericht van #Stelling1!
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Verkoop: 11 tot 18 februari
Leveren: Zaterdag 12 maart
Vragen? Mail ons!
…tot in uw achtertuin potgrondactie@ckv-valto.nl

Potgrondactie 2016

in samenwerking met BVB Substrates leveren we kwaliteitsproducten
POTGRONDACTIE 2016

PLANNING POTGRONDACTIE

Verbeterde aanpak

Donderdag 11 februari

Vorig jaar hebben we veel geleerd van de
potgrondactie. Conclusie was dat Valto veel
kan verdienen aan deze actie en de
Lierenaar goed kennis heeft gemaakt met de
slagkracht van Valto. Een goede basis om
het dit jaar nog beter te doen. De volgende
zaken pakken we anders aan:
• Verkoop; dit jaar krijgt de jeugd een aantal
straten aangewezen waar hij/zij kan
verkopen gedurende een hele week.
• Administratie: De formulieren zijn
simpeler, groter en duidelijker. Betaling
aan de deur kan alleen contant en online
per iDeal.
• Bezorging: De bezorging liep al lekker
maar zal nu nog voorspoediger lopen.

Op de training krijgen de kinderen (E t/m C
jeugd) verkoop materiaal zodat de
verkoopweek van start gaat.

Donderdag 18 februari
Voor de training levert iedereen zijn
verkoopbonnen in zodat het
potgrondactieteam kan controleren en na
de training nog vragen kan stellen.
Een leuke prijs voor diegene die het meest
heeft verkocht uit zijn leeftijdscategorie.

Zaterdag 12 maart
In de laatste week van het zaalseizoen willen
we graag met hulp van ouders en A, B en
senioren teams de producten bezorgen.

Hulp gevraagd

Actie team:

• Hulp van coaches & trainers willen we beperken, het enige wat we • Richard van Dasler
vragen is de kinderen enthousiast te maken voor deze actie (beetje • Marco Lansbergen
najagen).
• Helma Hagemans
• Aanvoerders van A, B en seniorenteams willen we vragen teams te • Hans Ridder
mobiliseren voor een uurtje bezorgen op zaterdag 12 maart.
• Michiel van den Bos
• Sterke lui voor 12 maart en ook 11 maart (voorbereiding).
potgrondactie@ckv-valto.nl

Jardino Potgrond 40 liter € 4,25
AANBIEDING: 3 x 40 liter voor € 11,50
Jardino Tuinaarde 40 liter € 3,00
AANBIEDING: 4 x 40 liter voor € 10,50

www.ckv-valto.nl/potgrondactie
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Trainingsweekend 2016

“In het
Sprookjesbos…”
18 t/m 21 maart 2016, Ermelo
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu officieel opgeven!
Een slaapplaats in het bos kost € 85,- uiteraard zit daar ook tafeltje-dek-je bij en natuurlijk verschillende onwaarschijnlijke
avonturen! Er zijn 60 slaapplekken, dus zorg dat je er op tijd bij bent.
Inschrijven kan via NLRABO0340448296 t.n.v. CKV VALTO A.C. onder vermelding van Trainingsweekend 2016 en daarbij
of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen, wie weet kan je met een ander
sprookje carpoolen.

Schrijf je in en laat je betoveren!
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