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Over afspraken en nakomen
In de sport gelden veel geschreven en ongeschreven regels. Er zijn spelregels van de sport zelf, er zijn statuten
van de vereniging, er zijn wetten en ga zo maar door. Maar er zijn ook afspraken, waarvan het merendeel nooit
op papier komt. Soms worden dat soort afspraken niet eens expliciet gemaakt en toch wordt er verwacht, dat je
je daaraan houdt. Goed gedrag, normen en waarden, er voor elkaar zijn en ook dit lijstje is nog wel iets langer.
Op een doorsnee korfbalzaterdag is het allemaal te zien. Een paar voorbeelden: de spelregels worden netjes
gevolgd (of niet), de scheidsrechter krijgt na afloop netjes een hand (of niet), er wordt als team gespeeld,
waarbij we elkaar helpen en samen winnen (of niet) en we ruimen alle spullen netjes op als we klaar zijn (of
niet). Gelukkig gaat het meestal heel goed. Maar je ziet het al, soms lukt het ook niet. Daar is dan vaak wel een
reden voor, maar bijna net zo vaak is dat geen excuus. Probeer in die gevallen de knop om te zetten, laat je niet
gek maken en bovenal: leer er van, voor een volgende keer.
Laat ik dan meteen een, in mijn ogen, positief voorbeeld noemen. Afgelopen donderdag haalde ik mijn dochter
op na haar training. Trots kwam ze naar buiten en vertelde me dat zij met Alex mocht oplopen. Haar team was
namelijk, samen met de F2, team van de week. Ze hadden zojuist een clinic gekregen van een enthousiaste
Thijs en Vera uit de A1, die we op de gang tegenkwamen. Ze vond het super en onderweg deed ze trots het
zojuist geleerde 'uitstappen' een paar keer voor.
Diezelfde avond kregen de spelers van de A1 te horen dat ze volgend seizoen een andere trainer krijgen. Geen
leuke mededeling als hij het prima doet en je het goed met hem kan vinden. Dat kan best een flinke tegenslag
zijn, waarbij het moeilijk is om de knop om te zetten. En om er dan toch zaterdag weer te staan, lachend
oplopen met de teams van de week, de wedstrijd op een bijzondere manier naar je toe trekt en weet te winnen
… dat verdient lof. En dan zullen echt niet alle afspraken tijdens de wedstrijd zijn nagekomen, maar er is wel
voor gestreden. Nog beter wordt het als je aan het einde van de middag, de hockeydames waren al een tijdje
bezig, de muziek- en omroepinstallatie weer netjes opruimt. Grote klasse.
Oja, vergeet ik bijna de aanleiding van het stukje … een afspraak die eind vorig seizoen is gemaakt tijdens het
avondje jeugdbestuur. Eén van de opmerkingen was het gemis van een jeugdhoek. Natuurlijk konden we ons
daarin vinden. Sterker nog, daar was al eens over nagedacht. Maar nu lijkt het er toch echt van te komen. Het
ontwerp is gemaakt, het hout is besteld, net als de kussens. Hoe het er precies uit komt te zien houden we nog
even voor ons, maar er wordt aan gewerkt. Die afspraak komen we dus alvast na, de jeugd krijgt een mooie
plek in onze Villa!
En laten we ons dan nu opmaken voor de halve finale in de Zuid-Holland Korfbal Cup tegen de hoofdklasser
KCC/SO natural. Een kraker, maar alles is mogelijk in een bekerwedstrijd. Ik zie jullie morgen om 20.15 uur in
de sporthal, afgesproken?
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week
Zaalwacht

Opstellingen 30 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: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther,
Heren: Marco, Frans K, Arnold P, w.a., w.a.
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VALTO 6 Aanwezig: 13.00 uur
Dames: Inge, Imke, Ryanne, Mandy B
Heren: Laurens E,, Bart V, Nick, Wouter, Daniel V, Vincent
VALTO 7 Aanwezig: 14.45 uur
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Linda V, w.a.
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, w.a.
VALTO 8 Aanwezig: 15.20 uur
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Rosanne, Fiona,
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Arie, Sjors

Uitslagen afgelopen zaterdag

Nabeschouwingen
Valto 1 won vorige week verdiend tegen RWA met 21-15 waarmee het weer twee punten bij kon schrijven.
Deze week stond Merwede op het programma, inmiddels nummer 2 in de poule. Alleen was vanaf het begin al
duidelijk dat Valto kwam voor een overwinning en niks anders zou accepteren als nummer 4 zijnde. Met
fantastisch spel werd een 22-35 overwinning veilig gesteld!
Valto 2 moest vorige week in de laatste minuut de punten meegeven aan RWA 2, het verloor met 19-20. Deze
week stond de wedstrijd tegen koploper Oranje Wit 2 uit Dordrecht op het programma, een heel sterk draaiende
ploeg. Valto 2 had hier dan ook veel moeite mee en kwam er helaas niet aan te pas, er werd met 22-10
verloren.
Valto 3 was vrij.
Valto 4 deelde vorige week de punten met nummer 2 Paal Centraal door met 16-16 gelijk te spelen. Deze week
kwam KVS op bezoek in De Lier en om de koppositie te behouden moest er dus weer gewonnen worden. Het
4e deed wat er van ze gevraagd werd, er werd gewonnen met 15-11.
Valto 5 won vorige week in een spannende wedstrijd van Reeuwijk met 17-14 en om mee te blijven dingen naar
de 2e plek moest er ook dit weekend weer gewonnen worden. De wedstrijd tegen Achilles thuis werd met 13-13
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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
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

gelijk gespeeld, dus het beloofde spannend te worden. Helaas kwam Valto 5 niet vaak genoeg tot afronden en
werd er verloren met 16-11.
Valto 6 verloor vorige week in een beroerde wedstrijd van laagvlieger Tempo met 8-7, waardoor het nu haar
eerste plek kwijt is. Dat betekent niet dat er niet gepresteerd kan worden, waar het in de rust tegen de nummer
3 Avanti nog 4-6 stond, werd er uiteindelijk met 17-12 gewonnen, een lekkere overwinning.
Valto 7 was vorige week vrij en moest er dus weer even in komen, dat uitgerekend tegen het sterke Excelsior
was de inleiding voor een zware middag. Valto 7 vocht voor wat het waard was maar moest haar meerdere
erkennen in de Delftse formatie en verloor met 6-17.
Valto 8 won vorige week met 6-10 de wedstrijd in Maasdijk tegen de buren van Dijkvogels, dit weekend kwam
Pernix op bezoek voor een wedstrijdje korfbal. Met sterk korfbal werd er een goede overwinning geboekt door
het 8e door met maar liefst 16-7 te winnen.
Valto A1 kon haar vorige wedstrijd tegen Blauw-Wit (A) niet beslissen en deze wedstrijd eindigde dan ook in
een 18-18 gelijkspel. Deze zaterdag kwam Weidevogels naar De Lier en hoewel het er niet uit zag of Valto
uiteindelijk aan het langste eind zou trekken, gebeurde dit wel! Door een flinke eindsprint kon er gewonnen
worden met 14-13, een verdiende winst!
Valto A2 is in het nieuwe jaar op de weg terug naar het echte korfbal en wordt elke week beter. Vorige week
werd er wel (verwacht) verloren van koploper ONDO, maar deze week stond de wedstrijd tegen nummer 5
Futura op het programma en met al eerder winst tegen de nummer 4, kon hier best wel gestunt worden. Beide
ploegen speelden sterk en zorgvuldig korfbal en dat hield ze in evenwicht, waardoor er gelijk gespeeld werd met
10-10.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen één van de betere ploegen uit de poule KCC B1. Helaas lukte er bij de B1 weinig
en bij KCC ging alles er vrij makkelijk in. Bij rust keek de B1 al tegen een flinke achterstand aan: 15-6. In de
tweede helft hetzelfde beeld en zodoende een 33-10 einduitslag. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Die
Haghe B1. Thuis werd er nipt gewonnen en in de poule staat Die Haghe twee punten achter op VALTO.
VALTO B2 speelde thuis tegen Velocitas B1. Uit werd er met 5-2 van deze ploeg verloren. Voor de derde keer
op rij wist de B2 maar drie doelpunten te maken en dat is te weinig om aanspraak te maken op de overwinning.
Velocitas wist de korf een stuk makkelijker te vinden, waardoor er met 3-14 verloren werd. A.s. zaterdag wacht
de B2 ook een zware opgave, want dan gaan ze op bezoek bij koploper ODO B1.
VALTO B3 speelde thuis tegen HKV/OE B2. Uit werd er met 2-5 van deze ploeg gewonnen. Het eerste gedeelte
van de wedstrijd ging het gelijk op, 3-3. In de tweede helft ging HKV er helaas langzaam vandoor en kon
VALTO niet meer aanhaken. Het werd een 4-8 overwinning voor de gasten. Aankomende twee weken is de B3
vrij.
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen IJsselvogels C1. Uit werd er met 12-8 verloren, maar dit kwam toen ook omdat
de C1 zelf geen goede wedstrijd speelde. Helaas wilde het afgelopen zaterdag ook niet lukken. Mede doordat
een aantal spelers geen volledige wedstrijd kon spelen, was de C1 niet op zijn best. Anders had het wel eens
anders uit kunnen pakken, hier lagen zeker kansen om de eerste punten te halen. Verdedigend zat het wel
goed, maar er zelf maar drie scoren, is gewoon te weinig. Einduitslag: 3-5. A.s. zaterdag speelt de C1 thuis
tegen Groen Geel C2. Uit werd hier 12-5 van verloren.
VALTO C2 speelde uit tegen Avanti C3. Thuis werd er nipt gewonnen, 8-7. Dat beide ploegen aan elkaar
gewaagd zijn, bleek ook weer in deze wedstrijd, want het ging gelijk op. Gelukkig was ook dit keer weer VALTO
degene die er één meer wist te scoren: 3-4. Hiermee komt de C2 op de tweede plek met drie punten
achterstand op de twee koplopers. A.s. zaterdag speelt de C2 thuis tegen Crescendo C1.
VALTO C3 was vrij. A.s. zaterdag spelen ze uit tegen koploper Excelsior C1. Thuis werd er met 4-11 verloren.
D-jeugd
VALTO D1 speelde uit tegen Die Haghe D1. Thuis werd er met 6-13 verloren. Dit keer een gehavend team,
vanwege diverse redenen, maar er werd prima strijd geleverd door de diverse invallers. Jammer dat het dan net
niet lukte om een verdiend punt mee naar huis te nemen. Einduitslag: 9-8. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis
tegen TOP D1. Uit werd er met 13-9 verloren.
VALTO D2 speelde uit tegen koploper Fortuna D6. Een belangrijke wedstrijd, want bij winst kon VALTO de
koppositie overnemen. Thuis werd er met 4-6 verloren. Dit keer kwam VALTO goed uit de startblokken en nam
een ruime voorsprong. Helaas was het tweede stuk van de eerste helft voor Fortuna en zo stond het met rust 43. In de tweede helft knokte VALTO zich terug en toen leek het af te stevenen op een verdiend gelijkspel. De D2
nam daar echter geen genoegen mee en wist er in de laatste minuut nog even twee te maken, einduitslag: 8-10.
Nu volhouden en de laatste wedstrijden ook blijven winnen. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen VEO D2. Thuis
werd er met 13-2 gewonnen.
VALTO D3 was vrij, maar diverse spelers konden wel hun minuten maken bij andere teams! A.s. zaterdag
speelt de D3 thuis tegen Avanti D3. Uit werd er met 7-3 verloren.
VALTO D4 speelde thuis tegen Dijkvogels D2. Uit werd er onnodig gelijkgespeeld, 6-6. Dit keer was de D4 heer
en meester. Het eerste aanvalsvak wist nog niet te scoren, maar daarna ging het lopen! Met rust stond er al een
comfortabele voorsprong op het scorebord: 5-0. De tweede helft liet hetzelfde beeld zien en ook nu lukte het om
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Dijkvogels van het scoren af te houden. Einduitslag: 11-0. A.s. zaterdag speelt de D4 uit tegen HKV/OE D3.
Thuis werd er met 12-4 gewonnen.
VALTO D5 speelde uit tegen Dijkvogels D3. Thuis werd er met 8-1 gewonnen. Dijkvogels staat onderaan in de
poule, dus de verwachting was dat hier wel weer punten te behalen waren. En dat lukte het ook. Geen
doelpuntrijke wedstrijd, maar wel de volle winst: 2-4. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen KVS D3. Thuis werd
er met 1-4 verloren, maar in de poule staat KVS wel onder VALTO, dus een overwinning moet mogelijk zijn.
Valto E1 speelde tegen hekkensluiter Phoenix E2. Was het vorige week nog een nipte overwinning tegen
Phoenix, nu liet Valto liet zien dat zij niet onderin thuishoren en won met gemak. Na 40 minuten stond er een
13-3 uitslag op het bord. Komende week wacht koploper Pernix E1. Daar zal hard gewerkt moeten worden om
ook daar punten tegen te halen. Doordat jullie in een nieuwe poule zitten, is tegen deze tegenstander nog niet
eerder gespeeld in de zaal.
Valto E2 speelde tegen koploper Phoenix E1. Winst was noodzakelijk om de koppositie over te nemen. Qua
lengte won de tegenstander het al voor de wedstrijd maar in de wedstrijd gaf Valto zich niet zomaar gewonnen.
Winst zat er helaas niet in. Er werd met 7-8 verloren. Komende zaterdag is de E2 vrij.
Valto E3 ging op bezoek bij Meervogels E3. Meervogels stond nog puntloos onderaan dus Valto was vast van
plan te gaan winnen. En dat lukte gelukkig ook! Valto was duidelijk de sterkere ploeg en won met 3-15.
Volgende week wordt Dijkvogels E3 op bezoek verwacht. Zij staan naast Valto in de middenmoot. Een wedstrijd
om de derde plaats! Vorige keer werd er met 12-5 verloren dus er is werk aan de winkel!
Valto E4 ging naar Avanti E5. Avanti had nog weinig wedstrijden gespeeld maar ook weinig verliespunten.
Vorige wedstrijd werd ruimschoots verloren, deze keer nam Valto het initiatief. Er werd met 5-9 gewonnen en
daardoor staat de E4 nog steeds bovenaan. Doordat medekoploper DES een punt liet liggen wordt de
koppositie nu gedeeld door Valto en DKC. Komende zaterdag is de E4 vrij.
Valto E5 is lekker op dreef in de nieuwe poule. Vorige week wel Excelsior met gemak verslagen en ook deze
week was er weinig weerstand. Er werd met 1-14 gewonnen. Volgende week dan toch echt tegen Dijkvogels
E3, voor ons een nog onbekende tegenstander.
Valto E6 ging ook op bezoek bij Excelsior. De winst van vorige week smaakte naar meer. Hoewel Excelsior
meedoet voor het kampioensschap wist de E6 goed tegenstand te bieden. Er werd met 5-5 gelijk gespeeld.
Knap gedaan! Volgende week komt Lynx E2 op bezoek. Zij hebben pas 1 wedstrijd gewonnen, dus ook hier
moeten punten gehaald kunnen worden. Valto is deze ploeg nog niet eerder tegengekomen dus het onderlinge
verschil is nog niet bekend.
Valto E7 was afgelopen zaterdag vrij. Komende zaterdag mogen jullie op bezoek bij ODO. Zij staan onderaan
in de poule dus hier moeten zeker punten te halen zijn. Vorige keer werd ruim gewonnen van ODO met 7-0.
Valto E8 mocht naar Leiderdorp om tegen Velocitas te spelen. Qua puntenaantal gingen deze ploegen aardig
gelijk op in de poule en ook in de wedstrijd ging het gelijk op. Er werd goed rondgespeeld maar doelpunten
maken was wat lastig. Hier had Velocitas ook 'last' van en er werd met 1-2 gewonnen door Valto! Volgende
week spelen jullie thuis tegen TOP, de koploper. Bij winst is het stuivertje wisselen en staat Valto aan kop.
Vorige wedstrijd werd er met 6-2 verloren dus er is wel werk aan de winkel!
Valto F1 speelde een goede wedstrijd tegen Fortuna F3. Er werd met 19-10 gewonnen. Heel knap, 19
doelpunten in 1 wedstrijd. Volgende week gaan jullie op bezoek bij Sporting Trigon, een middenmoter in de
poule. Omdat het voor de F1 een nieuwe poule is, is er nog weinig te zeggen over de onderlinge verhoudingen.
Gewoon jullie beste beentje voorzetten en gaan voor de winst!
Valto F2 speelde wederom een erg spannende wedstrijd. Na vorige week werd ook deze week met het kleinst
mogelijke verschil gewonnen. Ondo F3 werd met 10-11 verslagen. Volgende week spelen jullie tegen KZ
Danaiden. Een nieuwe ploeg in de poule. Zij hebben tot nu toe beide wedstrijden in deze poule met hele ruime
cijfers gewonnen. Tijd om daar verandering in te brengen!

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
4 maart 2016
Bowlen met de jeugd
11 april 2016
Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA
vrijdag 22 april
van 8.30 uur - 12.00 uur GiGaKangoeroedag
(Koningsspelen)
24, 25 en 26 juni 2016
Jeugdweekend
2 juli 2016
VALTO EINDDAG

Nog 12 kaarten beschikbaar voor ZiggoDome / Zaalfinale
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!!!!
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Wanneer:
16 april
Tijdstip:
14 uur of 16 uur, afhankelijk van wanneer je klaar bent met korfballen
Wie:
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!
Was jouw team kampioen aan het eind van de veld-najaarscompetitie? Dan mag je met je (hele) team
meelopen op de kampioenen parade en kost dit dagje je zelfs maar 15 euro!
Aangemeld tot nu toe:
Kaarten
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

Jordie en Henk-Jan Lammers

2

Emma, Nora, Maaike, Bart, Ivar (C3)

5

Valto D1 (Incl Mellanie, Frank, Naomi)

12

Totaal

50

Betalen graag zsm tav Bart van Muyen, IBAN NL74RABO3627416155.
(dit keer het correcte nummer). 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

Help CKV VALTO aan zonnepanelen!
Wat is de bedoeling?
VALTO wil graag maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Hierbij hebben we onder andere het idee gelanceerd
om de stroom die we als vereniging verbruiken via zonnepanelen op te wekken.
Bijkomend voordeel zijn de lagere energielasten die we daarbij realiseren. En daar hebben we als vereniging
wel 20 tot 25 jaar voordeel van! VALTO bespaart hiermee ca. € 3.000,= per jaar.
Wat kosten die panelen?
De eenmalig aanschaf kost ca. 21.000 euro. We kunnen hiervoor een subsidie van 6.000 euro krijgen, dus heeft
VALTO nog 15.000 euro nodig.
Hiervoor heeft VALTO een plan opgesteld. We zoeken 15 mensen die € 1.000,= aan VALTO willen uitlenen. Na
5 jaar heeft iedere deelnemer de € 1.000,= weer terug gekregen. Inmiddels zijn er 9 toezeggingen binnen, dus
dat is al een goede start, maar we hebben dus nog wel een aantal mensen nodig. Schroom niet en help VALTO
aan de zonnepanelen!
We leggen graag het een en ander nader uit.
De sponsorcommissie:
Marco Stolze, Michiel van den Bos, Dennis Voskamp, Hans Ridder

Gratis AED cursus bij LYRA
Ook dit jaar zullen onze vrienden van voetbalvereniging Lyra weer een opleiding / herhaling reanimatie -/ AED
cursus doen. Deze cursus duurt maar één avond, maar kan levens redden.
Je kunt kiezen uit dinsdagavond 8 of 15 maart 2016 aanvang 20:00 uur en opgeven bij Herman van Duijn (van
vv Lyra), via e mail; vrijwilligers@vvlyra.nl of via 06-23116106. Zeg er even bij dat je van VALTO bent.
Deze AED cursus wordt gehouden in de kantine van vv Lyra op sportpark De Zweth aan de Veilingweg.
De Bijblijver, 25 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

Belang van de cursus
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de
thuissituatie. Het is van belang dat je weet hoe je moet handelen wanneer iemand in jouw naaste omgeving,
bijvoorbeeld uw partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw, een hartstilstand krijgt. Door
een reanimatiecursus te volgen, kun je de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot je zijn of haar
overlevingskans! Jij wilt toch niet hulpeloos toekijken?
Wanneer je reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans.
Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. Elke minuut na deze
zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.
Wanneer je de AED-cursus volgt, weet je hoe je een AED moet toepassen. In de komende jaren zijn steeds
vaker AED’s in jouw omgeving te zien. Bijvoorbeeld op openbare plekken zoals in je flatgebouw, het
winkelcentrum, stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar ook in de woonomgeving,
binnen bedrijven en bij evenementen, zoals bij jouw sportvereniging.
Bij VALTO hebben we er ook eentje hangen en het is fijn als je er mee om weet te gaan. Ik raad de cursus dan
ook bij iedereen van harte aan!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Kangoeroe-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!

LSO zoekt secretaris
De afkorting LSO staat voor Liers Sport Overleg. Bijna alle Lierse verenigingen bespreken dan diverse
sportzaken met elkaar, van evenementen zoals de sportmarathon tot de sporthalaangelegenheden.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Vorig jaar is de secretaris er na meer dan
25 jaar mee gestopt en nu zoekt het bestuur een vervanger. De taken zijn overzichtelijk. Het is vooral het
opstellen van een agenda, notuleren van de overleggen en de communicatie over LSO zaken naar de
deelnemers. Er is ongeveer 4 keer per jaar een overleg.
Mocht je interesse hebben, dan hoor ik het graag. Ik kan je iets meer vertellen over de achtergrond en de
werkzaamheden.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

De Bijblijver, 25 januari 2016

7

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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Nieuws van de Technische Commissie
Clubrecord?
Deze zaterdag speelde Valto 1 een magnifieke, volgens sommigen bijna bizarre, wedstrijd. Naast prima spel,
veel doelpunten en en ook nog eens tegen een hooggeplaatste tegenstander maakten Frank de Rijcke en Rob
de Ruiter er iets heel bijzonders van. Frank scoorde deze wedstrijd maar liefst 11 keer. Een prachtige prestatie
die maar heel zelden binnen Valto is behaald. Desondanks valt deze prestatie wat weg in de schaduw van Rob.
Rob gooide in deze ene wedstrijd maar liefst 16 keer de bal door de mand. Ik ken de korfbalkronieken niet
helemaal uit mijn hoofd maar dit zou zo maar een clubrecord kunnen zijn. Dat is het in elk geval voor de eerste
klasse! Goed gedaan Rob en Frank! En de rest van het team natuurlijk net zo goed. Korfballers scoren altijd
samen!

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. Ook in de competitie van de D wordt een wedstrijd gespeeld: ONDO tegen Vriendenschaar. 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: 20:30
Live te zien via Valto.tv

Schema training dinsdag 26 janauari 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.

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 A1.

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
?

Herhaling berichten
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?
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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.

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

Fair Play (sportief spelen) activiteit met de E1 en E2
Zoals meerdere al vernomen hebben zijn Petra, Frank en ondergetekende een opleiding KT3 aan het doen. Wij
horen veel leuke vernieuwende dingen, misschien dat sommige hier al iets van merken.
Voor deze opleiding moet ook een activiteit met de eigen groep gedaan worden in het kader van Fair Play. De
kinderen van de E1 en E2 heb ik een onderzoek naar Fair Play binnen Valto laten doen, deze kinderen hebben
in oktober een spel met elkaar gedaan om een idee te krijgen wat sportief en onsportief sporten is.
De volgende fase was: Hoe sportief speelt Valto 1 wat stralen zij uit en hoe kijken kinderen naar het 1e
team van Valto
Op dinsdag 13 januari 2016 zijn we met de kinderen samen gaan zitten om over het onderwerp sportief spelen
te praten en kijken wat zij sportief gedrag vinden en hoe zij hier in een training en wedstrijd mee omgaan. De
volgende vragen hebben wij aan de kinderen gesteld:
1. Weet iemand wat met Fair Play bedoeld wordt: Het antwoord hierop is dat ze absoluut niet weten wat dat
betekent.
2. Fair play betekent eigenlijk eerlijk spelen, wat is hiervoor een ander woord: Dat weten ze wel dat is sportief
zijn:
3. prima, noem eens voorbeelden van sportief spelen: Nou de vingers vlogen de lucht in:
Aardig doen, niet tackelen, niet duwen, goed samenspelen, een hand geven, niet protesteren en de
tegenstander helpen.
4. noem eens voorbeelden van dat jullie zelf een keer niet eerlijk hebben gespeeld:
Geen hand gegeven na de wedstrijd, duwen en de tegenstander zo uitgeschakeld dat hij geblesseerd uit de
wedstrijd moest. (ging per ongeluk is mij verteld)
5. wat vinden jullie leuker voor je eigen kansen gaan of samen spelen : allemaal in koor samenspelen (hoe kan
het ook anders )
6. geven jullie wel eens complimenten aan elkaar: en weer volmondig een ja. dus tja dan wil ik voorbeelden:
als iemand gescoord heeft dan geven we een hey five.
Het grote onderzoek van de E1 en E2
Zaterdag 16 januari 2016:
eerst wordt er gezamenlijk een spandoek gemaakt. Bij aankomst in de sporthal zijn de spelers van Valto 1 erg
vriendelijk tegen de kids. Eigenlijk kan het voor de kinderen dan al niet meer stuk, want hoe leuk is het als
iemand van het 1e je gewoon aanspreekt. Voor de kinderen een hele goede positieve ervaring. Nadat de
teams zijn opgesteld, de trommels geïnstalleerd zijn en ze de instructies krijgen om alleen een rondje te rennen
als Valto scoort, gaan de kids ook letten op overtredingen.
Een groot verschil tussen de jongens en de meiden, de jongens zien totaal geen overtredingen en wordt er een
keer geduwd kunnen ze dit prima waarderen, want tja er gebeurd iets, en zij zien hier totaal geen onsportief
gedrag in.
de meiden zien af en toe een duw en het valt ze op als iemand praat naar de scheidsrechter toe. Hierna komen
ze bij mij navragen, is dat erg als je praat. Tja je mag af en toe best wel aan de scheidsrechter om uitleg vragen
maar daarna houdt het op en moet je het accepteren is mijn antwoord. 1 persoon merkt op dat een speler (niet
de aanvoerder) de scheidsrechter bedankt na de wedstrijd. (erg leuk om te merken dat dit dus best belangrijk
kan zijn voor kinderen)
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0174 540654

Na afloop vraag ik wat ze van de wedstrijd vonden. Ze zijn moe van enthousiasme, van het actief beleven van
de wedstrijd en zijn tot de conclusie gekomen dat er maar een paar keer geduwd werd ( in totaal is daar 5 x
voor gefloten) en dat maar 3 personen gingen protesteren bij de scheidsrechter, maar dat dat snel over was en
werd geaccepteerd.
De conclusie van de kinderen:
Valto 1 is een heel sportieve ploeg, ze maken wel overtredingen maar zeuren weinig ze gaan snel weer door.
En dan natuurlijk de grote vraag welke speler vonden jullie het sportiefst: Dat was een heel moeilijke
vraag maar na wat heen en weer overleg werd unaniem besloten Frank en Judith zijn voor de kinderen de
sportiefste spelers.
Hoe hebben jullie de spelers van het 1e ervaren: aardig, fanatiek, goed samenspelen.
groetjes Rianne Kok
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Geheel van slag
Op de één of andere manier wil het maar niet lukken. Toen ik een aantal dagen buitenshuis was moest ik veel
moeite te doen om via een goede internetverbinding toch wat gegevens te kunnen delen met de thuisblijvers.
Nu ben ik thuis geheel voorzien van allerlei vormen elektronisch verkeer en nu kom ik weer in de knoei met
allerlei informatie waarmee ik bestookt word door allerlei belangrijke mensen van VALTO. Aan de Bijblijver ben
ik inmiddels wel gewend, maar nu word ik opgeroepen om voor mijn scherm te gaan zitten om live te gaan
kijken naar wedstrijden van de VALTO-teams. Live naar VALTO kijken doe je volgens mij door naar de sporthal
te gaan. Maar goed. Ik ben de beroerdste niet. Maar eens voorzichtig beginnen met de wedstrijd van E1. Met
één vinger tik ik de tekens op mijn computer in. Als ik zoiets in andere gevallen doe dan hoef ik daarna slechts
op enter te drukken en allerlei beelden schuiven dan over mijn scherm. Maar in dit geval. Niets…..Wat heb ik
dan verkeerd gedaan? Staat er een streepje verkeerd? Moet er een hoofdletter staan, of maakt dat niet uit?
Helaas, geen enkel resultaat. De noodgreep is dan altijd een harde: ik zet de computer uit en tel daarna tot tien.
Vervolgens start ik alles opnieuw. Maar wederom is er niets te zien op scherm. Wat heeft To verkeerd gedaan?
Wat moet To wel doen om VALTO te zien spelen? Is de techniek niet voor To geschikt? Willen jullie To persé in
de zaal zien? Vertel To dan in duidelijke tekens wat To moet doen als ze geheel per ongeluk liever van huis uit
naar de teams van VALTO kijkt.
Dankzij dit geschutter heb ik afgelopen zaterdag vrijwel geen uitslagen live meegemaakt. Gelukkig werkte de
website van de Antilopen wel en kon ik allerlei enorme uitslagen bewonderen. Hier en daar in ons voordeel en
daar en hier in ons nadeel. Alle andere wedstrijden eindigden in een puntverdeling. Kortom, een weekend met
wisselende resultaten. Waar heb ik die uitspraak meer gehoord?
De allerbelangrijkste vraag is voorlopig: Wie helpt To Val vooruit op de elektronische snelweg? Volgens To
maakt het niet uit of je binnen of buiten de bebouwde kom woont.
To Val

======
Beste To Val,
Het doet me deugd te lezen dat u de moeite neemt om de nieuwe initiatieven die VALTO ontplooit eens uit te
proberen en zelfs voor die gelegenheden waarvoor ze bedoeld zijn. We verwachten namelijk van iedereen die
kan en wil, dat ze in de sporthal zelf komen kijken. Maar juist voor mensen die bijvoorbeeld een aantal dagen
buitenshuis zijn, is er de live stream. Hierdoor hoeft niemand meer een wedstrijd te missen …
… dat wil zeggen, niet iedere wedstrijd wordt live in de huiskamer of het kantoor gebracht. Twee weken geleden
waren dat Valto B1, 3, 2 en 1. Afgelopen zaterdag was dat de A1. En zo zal er per zaterdag bekeken worden,
welke wedstrijden er worden uitgezonden. Als dat een keer Valto E1 moet zijn, dan zie ik dat verzoek graag
tegemoet. We houden onze leden en volgers graag tevreden!
Dan nu de ware reden van dit schrijven. Het is de beantwoording van de noodkreet die ik voorbij zag komen.
Een roep om hulp, want u kreeg met geen mogelijkheid de live stream te zien. Welnu, daar hebben we iets op
gevonden: EHBLS (Eerste Hulp Bij Live Streams). Hieronder volgen de instructies. Lees ze zorgvuldig door en
schrijf ze op een stukje papier.
Stap 1 - Open een web browser (zoals Internet Explorer) en typ in de adresbalk: valto.tv/live
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Stap 2 - Ga lekker achterover zitten en geniet.
De live stream zou dan direct moeten verschijnen, als er daadwerkelijk op dat moment live uitgezonden wordt.
Kleine tip: probeer het aanstaande dinsdag rond een uur of 19.00. U kunt dan even inkomen met de
bekerwedstrijd ONDO D1 tegen Vriendenschaar D1 om vervolgens daarna te genieten van de kraker VALTO 1
tegen KCC/So natural 1.
Veel kijkplezier gewenst. Of komt u toch lekker in de sporthal kijken? U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Jan Jaap Elenbaas
Voorzitter CKV VALTO

Wedstrijdverslagen
VALTO VERNEDERT MERWEDE IN EIGEN HUIS.
Hoofdsponsor: Martin Stolze B.V..

Het lijkt voor het vlaggenschip van Valto niet op te kunnen in het nieuwe jaar. Met alweer de derde overwinning
in de competitie en de zege op Velocitas lijkt de ploeg in een goede flow gekomen te zijn. Na de zeges op DES
en RWA werd er naar de confrontatie met Merwede toegewerkt. De thuiswedstrijd tegen deze promovendus
was een lastige voor Valto. Vooraf gaande aan deze wedstrijd werd er toen op donderdag voor de beker een
mooie overwinning op Vriendenschaar gepakt, waardoor er mogelijk iets van onderschatting in de koppies
geslopen was bij de Lierse ploeg. Merwede zat toen in een goede flow, want zij hadden als promovendus zowel
op het veld als in de zaal nog geen punt verspeeld. Zij namen in de Vreeloo al snel een kleine voorsprong die
Valto pas in de laatste minuut wist gelijk te trekken. Hiermee werd toen toch nog een punt uit het vuur gesleept.
Valto 1 wist dus wat het vandaag te doen stond, maar Merwede is het nieuwe jaar niet lekker begonnen en
wilde het thuispubliek op de eerste overwinning trakteren in 2016. De tribune was dan ook afgeladen met
Sliedrechts publiek om hier getuige van te zijn. Onder leiding van scheidsrechter Molendijk ging de wedstrijd
van start. Voor beide ploegen waren er vandaag belangrijke punten te verdienen, al diende het voor de ploegen
wel een ander doel. Voor Merwede zou het de kansen op een kampioenschap levend houden en voor Valto
betekende een overwinning weer aansluiting bij de top. Er werd dus door beide ploegen strak verdedigd,
waardoor we drie minuten moesten wachten op het eerste doelpunt. Deze werd door de thuisploeg gescoord
vanaf de strafworpstip. Even later mocht ook Frank op de stip gaan staan voor het eerste Lierse doelpunt. De
strak leidende leidsman zou vanmiddag nog vaak naar de stip wijzen, waar vooral de thuisploeg niet goed mee
om wist te gaan. Zij wisten maar moeilijk grip op de Valto aanvallen te krijgen, waardoor er te vaak aan de
noodrem getrokken werd. Tot 3-3 werd er om en om gescoord, waarna Valto voor het eerst het verschil op twee
zette. Thom was het die ons halverwege de eerste helft op een verschil van drie wist te zetten bij 4-7. Toch wist
de thuisploeg weer aan te haken en bleef in het spoor tot 9-10, waarna Valto even een tussensprintje nam naar
9-13 door doelpunten van Rob en twee maal Frank. De thuisploeg werd te gretig in hun pogingen om dit voor de
rust nog recht te zetten, waardoor Rob met twee strafworpen de voorsprong verder uitbouwde naar 11-17. De
kleedkamers werden uiteindelijk opgezocht met een toch wel voor mij verrassende tussenstand van 12-18.
Het Lierse vlaggenschip was het tweede deel van de eerste helft heer en meester in de Stoep, maar nu was het
even spannend hoe ze uit de kleedkamer zouden komen. Dit was in het verleden nog wel eens een puntje,
maar vandaag had Marco de ploeg goed op scherp staan. Met drie doelpunten op rij liep Valto uit naar 12-21 en
werd het angstvallig stil op de tribunes. Alleen de meegereisde Lierse aanhang liet zich duidelijk horen.
Merwede wist zich intussen geen raad meer hoe ons vlaggenschip te stoppen. Vooral Rob was in bloedvorm
vandaag en was de luis in de Sliedrechtse pels. Uit alle hoeken wist hij te scoren en in het andere vak losten
Frank en Bart elkaar goed af, waardoor de Merwede heren niet meer wisten hoe ze te verdedigen. Halverwege
de tweede helft was het verschil opgelopen tot 13-27 en was de wedstrijd wel gespeeld. De thuisploeg wist
echter niet van opgeven en brachten nog de nodige wissels binnen de lijnen. Zij probeerden Valto fysiek te
breken, maar vandaag stond er geen maat op de Lierse ploeg. Niets kon hen uit hun concentratie brengen en
zij gingen dan ook onverstoord door met hun eigen spel. Niks van rustig uitspelen, maar gewoon lekker snelle
aanvallen blijven spelen en de thuisploeg steeds verder de hoek in drukken. In de achttiende minuut schoot Bart
van afstand het grootste verschil op het bord toen hij de 14-31 binnen schoot. Hierna zou Valto toch de touwtjes
een beetje laten vieren om op die manier ongeschonden uit de strijd te komen. De thuisploeg had blijkbaar nog
de hoop dat zij het gat in de laatste tien minuten konden dichten en deden er fysiek nog een schepje bovenop.
Het bleef echter bij een beetje trek en duw werk, maar netjes was het niet. De scheidsrechter hield het allemaal
prima onder controle, zodat erger voorkomen werd. Valto deed het de laatste tien minuten rustig aan en ging de
harde confrontaties uit de weg, maar wist nog veel van de Merwedense aanvallen te onderbreken. Op de Lierse
bank werden de spelers nog aangespoord om nog een aantal doelpunten te maken. Merwede moest dan ook
toe zien hoe Valto hen een lesje in efficiënt aanvallen gaf en zette de eindstand op 22-35. Met deze overwinning
vinden we Valto ineens op de derde plek in de competitie in deze rare poule. Zo was er ook vandaag weer een
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verrassende uitslag met de winst van DES op Excelsior. Voor Valto staat er voor volgend weekend weer een
wedstijd op het programma tegen een tegenstander waar onnodig een punt tegen verloren werd. Futura zal
echter ook graag weer eens willen winnen, want waar zij vorig seizoen net het kampioenschap mis liepen, zijn
zij nu de rode lantaarndrager samen met RWA. Dat beloofd dus weer een spektakelstuk te worden. Maar eerst
gaan we ons opmaken voor de halve finale in de Zuid Holland beker tegen hoofdklasser KCC. We gaan ervan
uit dat de Vreeloo uit zijn voegen barst van het publiek bij deze wedstrijd, waarin Valto niets te verliezen heeft.
Laten we er met z’n allen, zowel publiek en spelers, een mooie wedstrijd van maken en genieten van het
moment. Wie weet zit wel een stuntje in voor de Lierse ploeg.
Graag tot dinsdagavond, Arno van Leeuwen.

Oranje Wit 2 - Valto 2
Sponsor: Martin Stolze
Het was zaterdag de beurt aan Valto 2 om af te reizen naar Dordrecht. Na winst van het eerste (22-35 bij
Merwede) mocht Valto 2 door naar de Dordtse ploeg.
De heenwedstrijd in De Lier was eigenlijk éénrichtingsverkeer, Oranje Wit won toen met 10-26.
Maar elke wedstrijd is er een op zich, dus Valto begon met goede moed aan de wedstrijd.
Na 7 minuten stond er een 3-1 score op het bord, maar daarna liet Oranje Wit zien dat ze erg makkelijk
scorende ploeg zijn en de doelpuntenmachine bleef maar gaan: 11-4 met rust.
Na de rust liep Valto 2 nog steeds achter de feiten aan en kwam eigenlijk niet meer in de buurt van Oranje Wit.
De koploper won dus ook haar 9e wedstrijd, met een score van 22-10, we kunnen Oranje Wit alvast feliciteren
met het kampioenschap, want als ze dit nog uit handen geven, moet het nog wel heel raar gaan lopen....
A.s zaterdag neemt Valto 2 het op tegen concurrent HKC 3, een belangrijke pot in de reserve eerste klasse, die
eigenlijk gewonnen moet worden!

Valto 4 – KVS 6
Na vorige week een puike pot te hebben gespeeld tegen Paal Centraal moest het 4de zaterdag aantreden
tegen KVS. Tegen Paal Centraal hebben we als team, ondanks dat we in deze wedstrijd achter de feiten
aanliepen , veerkracht en inzet getoond waardoor we een punt mee naar huis hebben genomen. Ook wetende
dat de vorige ontmoeting tegen KVS pas in de laatste minuut werd beslist waren we van plan vanaf de eerste
minuut volle bak van start te gaan.
We kwamen goed uit de startblokken maar ook KVS wist mee te scoren. Hierdoor hadden we nog niet het
gewenste gat geslagen waardoor we moesten blijven knokken.
Aanvallend liepen beide vakken goed en wisten de juiste kansen te creëren alleen vergaten we ons te belonen
met de punten. Verdedigend zat het ook goed dicht waardoor KVS niet meer dan een schotsaanvallen had en
de bal snel weer in het bezit was van Valto.
We gingen de rust in met drie punten in ons voordeel maar met de gedachte dat we na de koffie door moesten
blijven gaan.
Dit gebeurde ook en al snel werd er een vier verschil zichtbaar op het scorebord. We bleven lekker spelen met
leuke aanvallen en goed verdedigend werk.
Helaas kwam Roland in botsing met zijn tegenstander waardoor zijn bril niet meer op zijn neus bleef zitten.
Gelukkig had hij zijn doelpuntje al meegepikt, een doorloop wel te verstaan! Maar door het verzaken van het
montuur moest hij het speelveld eerder verlaten en werd vervangen door Kees.
Door het verzuimen van scoren in de laatste 10 minuten kwam KVS wel weer dichterbij tot twee punten verschil.
Maar spannender hebben we het niet laten worden en stond er bij het laatste fluitsignaal, door een goed
fluitende scheidrechter wat gezegd mag worden een stand van 15-11 in het voordeel van Valto op het
scorebord.
We staan nu nog steeds aan kop met een marge van twee punten maar met nog 5 wedstrijden in het
vooruitzicht mogen we nog wel aan de bak. Volgende week mogen we aantreden tegen Avanti.
Deze wedstrijd spelen we thuis en u bent uiteraard van harte welkom om 16:20 uur in de Vreeloo
Valto 4

Valto 8 - Pernix 8
Twee weken geleden mocht Valto aantreden in Scheveningen tegen KVS. Het KVS van de vorige wedstrijd was
echter op wintersport dus een heel nieuw team was op de been gebracht om het Valto lastig te maken. En dat
lukte. Er werd met 17-10 verloren. Dat was wel even een streep door de rekening op weg naar het
kampioenschap. Vorige week stond Dijkvogels op het programma. Zij hadden alleen in hun eerste wedstrijd,
tegen Valto, punten laten liggen en waren daarmee dus koploper in de poule. Valto 8 wist echter mooi te winnen
van De Dijk waardoor er weer een beetje hoop gloort voor een heerlijke taart aan het einde van het seizoen. En
natuurlijk eeuwige roem! Het wachten is nu echter op een foutje van Dijkvogels zodat zij nog een keer punten
laten liggen en wij de koppositie over kunnen nemen.
Afgelopen zaterdag stond eerst Pernix nog op het programma. Vorige wedstrijd werd hier (onnodig?) van
verloren. We hadden dus wat in te halen. Met Bart in Ahoy en Arie achter het scorebord omdat hij weer eens
zonodig moest vallen en daardoor zijn team weer niet kon versterken, startten we met slechts 4 eigen heren.
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Pernix ging voortvarend van start en kwam al snel op een 0-2 voorsprong. Hierdoor werden de Bronto's wakker
geschud en besloten om hun eigen spelletje te gaan spelen. Hierdoor werd de score van gelijkspel halverwege
de eerste helft omgebogen naar een 9-5 voorsprong met rust. Peter gaf in de rust te kennen dat wijsheid dan
wel met de jaren komt, maar conditie niet. Gelukkig hebben onze teamgenoten ook kinderen rondlopen op
korfbal en wilde 1 van deze mannen ons wel komen helpen. De tweede helft was het een kwestie van
doorpakken en dat werd ook gedaan. De voorsprong werd gestaag uitgebreid waarna er met 16-7 afgefloten
werd. Op naar volgende week tegen Avanti waar vorige keer vrij eenvoudig van gewonnen werd. We spelen om
13.30 uur thuis in hal 2. Een mooie opwarmer voor de wedstrijd van de A1 aansluitend in hal 1.
Tot dan,
Valto 8

A1 wint door effies!

Valto A1 - Weidevogels A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Afgelopen zaterdag stond voor de A1 de 9e zaalwedstrijd op het programma. Eindelijk weer lekker thuis, tegen
Weidevogels. Valto kon vandaag een hele grote stap richting handhaving zetten in deze knotsgekke poule. Dan
moest er wel gewonnen worden. De sfeer, mede dankzij onze teams van de week en het vele publiek
(bedankt!), was geweldig. Er waren echt heel veel mensen! Er was dus voor Valto reden genoeg om er vol voor
te gaan. Na een mooie opkomst van beide teams, begon de wedstrijd. Net als vorige week was het in de
beginfase echter niet goed. Weinig rebounds, zowel verdedigend als aanvallend, vaak waren we een stapje te
laat en niet fel genoeg. Gelukkig was de schade niet groot, 0-3, en dit kon snel omgedraaid worden naar 3-3.
Maar wederom een mindere fase van Valto A1 zorgde voor een 3-8 achterstand. Toen kreeg het ene vak,
waarin een lange heer stond van Weidevogels, het spelletje beter onder de knie. Er werden langere aanvallen
gespeeld, betere kansen gezocht en zo kwam Valto nog voor rust terug tot 6-9. Na rust zouden we echt meer
strijd moeten leveren om te winnen. Helaas, meteen werd het 6-11. Het leek er vandaag niet in te zitten, want
Valto had deze wedstrijd gewoon niet onder controle en liet zich af en toe ook gaan. Maar wat mentale coaching
was precies wat er nodig was. Valto leefde op en na een paar goals zag ook het publiek een come-back wel
zitten. Rick en Maaike werden nog gebracht voor wat extra aanvalspower en het werd bij 12-12 weer gelijk. Kon
het dan vandaag toch wel? Er waren nog 3 minuten te spelen. Je voelde de spanning in de zaal. Valto was
vastberaden om het af te gaan maken en 2 aanvallen later staan we ineens 14-12 voor. Nog een strafworp aan
de andere kant maar het deed er niet meer toe, Valto wint met 14-13! Een geweldige kraker eigenlijk, waarin het
korfballend echt niet best was. Maar Valto heeft de wedstrijd uiteindelijk slim aangepakt en daarmee strijdend
uit het vuur gesleept. Hele knappe teamprestatie, op karakter, waarmee handhaving inmiddels wel zo goed als
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binnen is. We hebben laten zien dat we ook wedstrijden waarin we minder goed spelen, toch kunnen winnen.
Dat is een belangrijke kwaliteit waarbij belangrijk is dat je voor elkaar voor het vuur gaat. Nog 5 wedstrijden te
gaan, waarin we wel korfballend wat beter moeten zijn om wedstrijden beter te controleren. Daarmee kunnen
we ook met een goed gevoel naar het veld toe werken, waar ons een 7 wedstrijden lange kampioensrace te
wachten staat in de 1e klasse. Maar goed, eerst Meervogels A1 volgende week, weer lekker thuis om 15:10.
Hier hebben we vorige keer met een miniem verschil van verloren, te weten 17-16. Hopelijk kunnen we nu onze
revanche gevoelens wel omzetten in een overwinning! Tot volgende week.
De A1

Valto B3
Hallo allemaal,
Hier het stukje van de B over de wedstrijd tegen Eibenest.
Vorige wedstrijd tegen deze ploeg hadden wij net aan gewonnen, we gingen vlot van start.
Al snel kwam er een strafworp, helaas gemist door Amber.
Vera deed nog een poging, maar helaas.
Een kwartier voor de rust werd het uiteindelijk 1-0, een minuut later scoorde de tegenpartij.
Zo ging het over en weer, met 3-2 de rust in.
Even wat peptalk van leider Nico.
Met effect, Floris scoorde al snel de 3-3.
Jimmy scoorde de 4-3, hierna was het gebeurd.
Eibenest kwam op stoom en scoorde nog 5 punten.
Jammer maar helaas.
De eindstand werd 4-8.
Groetjes Michelle en haar moeder.

Valto C2
Ten eerste wil ik de invallers Ivar en Sanne bedenken voor het bijspringen.
Het was een zeer spannende wedstrijd waarbij de teams aan elkaar gewaagd waren. Beiden hadden
schotkansen maar veel gingen helaas en gelukkig niet door de korf.
Als snel scoorde Julia v. E. met een schot vanaf lange afstand. maar helaas kon de tegenstander ook scoren en
stond het al snel aan het begin van de wedstrijd op 1-1. De tegenstanders kregen daarna twee keer een vrije
worp die gelukkig niet tot een punt leidde.
Een paar keer was er worp van ons team maar die gingen er helaas niet in. En toen wist de tegenstander er
weer een te scoren. Gelukkig lukte het ook nog een keer bij Roos en stond het in de rust 2-2 .
Na rust scoorde de tegenstander maar deze was verdedigd. Daarna scoorde Kim een mooi punt. Ook nu waren
er weer schotkansen die helaas niet tot punten leiden.
Gelukkig scoorde de andere Julia ook nog een punt en scoorden we 4-2. De Julia's waren succecvol deze
wedstrijd :-).
Maar snel daarop liet de tegenstander zien dat ze nog niet opgaven en scoorde er nog een.
De laatste vijf minuten waren er voor beide teams nog veel kansen maar die gingen er niet meer in. Een mooie
wedstrijd en ook nog gewonnen.
Groeten van Amber

Valto D1
Deze keer moest Valto D1 tegen Die Heaghe D1. Valto had deze keer 5 wissels Daan, David, Jolijn, Sanne en
Ilse. We begonnen scherp en daardoor stonden we al snel 1-3 voor.
De hele wedstrijd ging het gelijk op. We
gingen de rust in met 4-5. Na de rust kwam Ilse erin voor Jolijn. Toen stond het al snel 7-8 maar helaas scoorde
de tegenpartij.8-8 dus. In laatste minuten scoorde de tegenpartij weer toen stond het 9-8. En toen werd er niet
meer geschoten en toen verloor Valto.
Groetjes Elise

Fortuna D6 tegen Valto D2
Afgelopen zaterdag speelden we een belangrijke wedstijd tegen Fortuna in delft.
De instructies van de coach waren duidelijk: de eerste helft gelijk er tegenaan!
En dat hebben ze gedaan. de eerste 10 minuten werd er fanatiek gespeeld. En zo kwamen we al snel op een
voorsprong van 0-2 . De tweede 10 minuten waren toch wat lastiger, en we gingen de rust met een achterstand
4-3.
De eerste 10 minuten van de tweede helft was de tegenstander toch beter en de stand was 7-4 achter. De
laatste 10 minuten werd er nog gewisseld en dat heeft goed uitgepakt. We konden terug komen en de stand
was inmiddels 8-8 en de laatste paar minuten heeft Valto nog twee punten gescoord en de eindstand was 10-8!
Heel goed gedaan, Fortuna was een hele sterke tegenstander, maar Valto was gelukkig beter !
Marith en Marlene
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Valto D4
De D4 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen de dijkvogels!
Vorige keer hadden ze gelijk gespeeld tegen elkaar. Maar dit keer was Valto zeker de betere er werd al snel
gescoord door Valto. In de rust was het 5-0 en de eindstand was 11-0.
De doelpuntmakers waren deze week Justin, Marleen, Sven, Indy, Stan en invalster Brecht!!
Goed gedaan D4!!
groetjes Indy

Valto D5
Afgelopen zaterdag speelde de D5 een uit wedstrijd tegen de Dijkvogels D3.
Marit kon er vandaag niet bijzijn, maar werd uitstekend vervangen door Ilse. Eerste gedeelte waren ze goed aan
de bal. Daarna kwamen de Dijkvogels in de aanval ze scoorde 2x kort achter elkaar. Maar deze beide punten
werden afgefloten. Tijd voor de tegenaanval. Lucas scoorde al gauw 0-1. Maar de Dijkvogels scoort net voor
tijd 1e helft de 1-1.
Het blijft spannend 2e helft scoort Ilse de 1-2. Daarna maken de Dijkvogels het weer spannend en scoren, maar
ook deze werd voor hun afgefloten. Door heel mooi samen spel van Valto scoort Ilse 1-3.
Dijkvogels scoorde en het werd 2-3. In het laatste kwartier net van helft gewisseld scoort Anouk op afstand een
zeer mooi schot en werd het 2-4. Het was een spannende wedstrijd en beide partijen waren aan elkaar
gewaagt.
Groetjes Levi en Desiree

Phoenix E2 – Valto E1 (vorige week)
Wat een leuke pot heeft de E1 weer gespeeld. Jullie zijn weer helemaal terug van weg geweest!
We moesten om 10.00 uur spelen in Zoetermeer, zonder Tim van Lier hij was helaas ziek. Isa uit de E2 kwam
ons helpen en daar waren we super blij mee.
We kwamen al snel op een 0-1 voorsprong, helaas duurde dat niet lang en kwam Phoenix alweer snel met een
tegendoelpunt. En zo ging het de eerste helft een beetje heen en weer. De rust stand was volgens mij 3-3.
Aanvallend ging het dus goed. Verdedigend hadden we het moeilijk, die doorloop verdedigen blijft lastig. Maar
het leek erop dat Phoenix alles in de eerste helft had gegeven en dat wij lekker door gingen. Uit eindelijk
stonden we met 3-6 voor en moesten we nog 10 min. Spelen. Ojee dat leek wel heel erg op de wedstrijd van
vorige week tegen Top…. Ook Phoenix kwam weer terug 4-6, 5-6.
Het gaat toch niet weer gebeuren…. Gelukkig de scheids floot de wedstrijd af en we hebben gewonnen.
Na een zakje chips van Sheila, die jarig was, gingen we met de punten terug naar de Lier!
Groetjes van Tim Krapels

Valto E1
Een heel snel spel , heel leuk ook om te zien!
Met heel veel kansen en topscorer Tim krapels met maar liefst 5 keer.
De rest ook super gespeeld met als eindscore 13/3 voor Valto!
Groeten van Tim van Lier

Excelsior E2 - Valto E6
Deze morgen was het tijd voor de wedstrijd tegen de nummer 2 uit de poule. We hadden ons verzamelt in De
Lier om vervolgens naar de Buitenhof in Delft te gaan. Om 10h00 begon de wedstrijd tegen Excelsior. Jette, Jill,
Sanne, Jara en Julia hadden er zin in. Excelsior begon sterk door de eerste 2 doelpunten te maken. Gelukkig
weten de dames van E6 zich te herpakken en scoren de 2-1. Jammer genoeg wordt dit direct gevolgd door de
3-1 voor Excelsior. Hierna volgt al redelijk snel de rust.
Na de rust wordt er door beide teams fanatiek en goed gekorfbald. Ballen worden onderschept en schoten
verdedigd. Na 3 minuten spelen scoort excelsior de 4-1, jammer want Valto speelt echt goed. De tussenstand
klopt eigenlijk niet met hoe er gespeeld wordt. Valto verdient minimaal een gelijkspel ! in de 4e periode wordt er
weer veel op de korf geschoten. Gelukkig lukt het Jill om er 1 te scoren en vrijwel direct daarna nog een keertje
! Het staat 4-3 ! In de laatste minuten van de wedstrijd weet Julia nog 2x te scoren en Excelsior nog 1 keer. De
eindstand is 5-5, toch nog gerechtigheid. Of had er meer in gezeten……….
Goed gedaan meiden !

Meervogels E3 – Valto E3
Afgelopen zaterdag mochten de meiden van de E3 al vroeg op weg naar Zoetermeer. Ze waren al lekker vrolijk
toen we nog in het donker van de sporthal wegreden. Het beloofde dus weer een leuk sportuurtje te worden. En
dat werd het zeker. Na het omkleden nog even lekker schieten samen met Femke en toen begon de wedstrijd.
Het duurde nog even voordat er gescoord werd, maar toen er een doelpunt gemaakt was gingen de meiden
helemaal los. Met rust was het al 8-0. In de tweede helft mocht Meervogels ook een doelpuntje maken, maar de
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vier meiden bleven zelf ook door gaan. Alle vier bleven ze scoren en aan het eind van de wedstrijd was het 153.
Het was een leuke wedstrijd en het is ook erg leuk om te zien dat jullie zo’n plezier hebben met elkaar.
Groet, Johan

E4 Excelsior- E5 Valto
Afgelopen zaterdag speelden we uit tegen het team E4 van Excelsior! Helaas was Iris ziek dus wisten we dat
we allemaal een hele wedstrijd moesten spelen! We hadden er weer zin in, want verleden week hadden we ook
tegen dit team gespeeld en toen gewonnen! Isabel en Daan wisten de 1e 10 minuten te scoren! Ook de 2e 10
minuten wisten we weer 2 keer te scoren ditmaal door Lucas en Tristan! Toen het rust was even een goed
gesprek met Erik onze coach, hij gaf ons goede tips daar hebben we zeker wat aan gehad, want de 3e en de 4e
tien minuten waren we niet meer te stoppen! We wisten de bal steeds weer te onderscheppen, gooiden goed
naar elkaar en speelden goed rond! Het ene doelpunt na het andere volgde! Excelsior wist 1 keer te scoren!
Eindstand 1-14! Yes!!!!!
Groetjes Isabel

Valto F1 - Fortuna / Delta Logistiek F3
Om 9:45 uur stonden we klaar om te beginnen. We hadden er zin in deze morgen!
Helaas was Roos niet aanwezig, maar we hadden een goede invaller: Tess.
We gingen direct goed van start en maakten 5 doelpunten in het eerste kwart en kregen er maar 1 tegen. Dat
gaat de goede kant op!
Het tweede kwart ging net zo goed. We maakten ook toen 5 doelpunten en kregen er nog 3 tegen. 10-4 was de
ruststand.
We waren ook echt even toe aan een moment van rust. Wat drinken en nog wat wijze woorden van Nikki en we
konden er weer tegen aan voor het derde kwart.
Oei … ik zat nog even te slapen, want ik gooide de eerste bal in onze eigen korf! Oeps … nou ja, hebben we de
tegenstander een beetje geholpen, moeten we maar denken.
Ze maakten er echter geen gebruik van, want wij bleven maar door gaan.
De laatste 10 minuten konden we van start gaan met een voorsprong van 13-6. En we lieten ons vandaag niet
vermoeien door de tegenstanders. Met onze rood aangelopen hoofden lieten we het tempo hoog en renden we
fanatiek van de ene naar de andere kant van het veld. We pakten de bal goed af en maakten de laatste minuut
nog jacht op het 20e doelpunt van de wedstrijd. Helaas, mocht dat net niet meer lukken, maar we hebben een
mooie zege behaald van 19-10. En dat was super verdiend, al zeg ik het zelf!
Na de wedstrijd een uurtje pauze en daarna waren we samen met de F2 team van de week bij de A1. Het was
dus een feestdag!
Op naar de volgende korfbalzaterdag! We hebben er nu al weer zin in!
Groeten, Finne

Valto F2
Vandaag had onze F2 een druk programma!!
Eerst moest er gewonnen worden tegen ondo F3 en daarna de A1 naar de overwinning schreeuwen.
We kunnen jullie vertellen het is alle twee gelukt.
Tegen Ondo F3 was een heel spannende wedstrijd, in het begin zaten we er niet echt lekker in. Op zich hadden
we aardig
wat kansen maar scoren lukte niet. We mochten regelmatig een super speler inzetten en dat is meestal geen
goed teken.
5 minuten voor tijd waren we allemaal erg moe. We stonden toen nog met 2 doelpunten achter het zou dus erg
moeilijk gaan worden.
De coach had het vooral druk ze te motiveren om de wedstrijd uit te spelen en verklapten dat ze nog even
moesten
knallen maar dat we daarna in de sporthal patatjes zouden gaan eten!!!
Gelukkig gingen ze er weer voor en hoe!!!!
Onze kanjers zijn gaan knokken en hebben uiteindelijk toch nog kunnen winnen met 10-11!!!
Daarna als een speer naar De Lier, patatje eten en aanmoedigen.
Wat hebben de kids hiervan genoten (ook de ouders trouwens) we hebben ze naar de overwinning kunnen
schreeuwen met z'n allen.
Daarna taart eten met alle F-ies om het feest compleet te maken.
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We hebben we toch weer een leuke 'valto' dag gehad!!!
Frenk en Dita

Even voorstellen! Team van de week Valto F2 (vorige week)
•

Wie spelen er allemaal in dit team?

•

Heren: Frenk Poot en Toon v. Vliet
Dames: Sara Dukker, Isis Groen, Jasmijn Bakker en Elise Koolen
Wie zijn de trainers/coaches?

•

Trainster: Nikki van Spronsen / Coach: Dita Poot
Wat kan dit team erg goed?

•

Echt met z'n allen samen spelen
Wat vindt het team nog moeilijk?

•

iemand het heel moeilijk maken met verdedigen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:

•

na de wedstrijd mochten we in de kantine Bowlen op de bowlingbaan
Wat wordt de uitslag voor Valto A1 zaterdag?

•

door onze aanmoedigingen gaan ze zeker winnen!!!! met hoeveel maakt ons niet uit
Tegen wie speelt de F2 zaterdag 23-01?

•

Ondo F3 - Valto F2
Wat zou de F2 willen leren van de A1 als zij langs komen op jullie training?

het goed kunnen gooien met een hele goede verdediger voor je neus

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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Oproep sponsorcommissie:
De sponsorcommissie roept een ieder op, deze bijzondere nominatie van een van onze sponsoren te steunen
en daarmee iets terug te doen naar onze sponsoren die van groot belang zijn om onze vereniging daarinen de
te houden. Dus stem deze week (voor 16 januari)!
Bij onderstaande advertentie ter oproep van deze actie willen we graag aanmerken dat bij navraag is gebleken
dat er wel degelijk service kosten verbonden zijn aan deze stemactie zijnde 25 cnt.
gr Michiel
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Rest programma
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