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Clubgevoel
Kippenvel. Misschien wel het beste woord om mijn gevoel uit te drukken dat ik afgelopen dinsdag had vóór,
tijdens en na de finale die we speelden in het bekertoernooi om de Zuid-Holland Korfbal Cup. Ik schrijf
bewust 'we'. Niet omdat we allemaal in het veld stonden, maar omdat we dit samen hebben gedaan, we
hebben het echt als club beleefd.
Het voelde als een enorme boost voor de vereniging, ondanks het verlies. Natuurlijk is verliezen niet leuk en
speel je een wedstrijd om deze te winnen. Maar de manier waarop gespeeld is, gevochten voor ieder punt,
aangemoedigd bij iedere actie en gejuicht na ieder doelpunt maakt veel goed. Het gaf mij en iedereen die ik
na afloop heb gesproken een echt clubgevoel.
Dit is eigenlijk iets dat we altijd zouden moeten voelen. De saamhorigheid. Het plezier. Als één blok staan
achter een team, welk VALTO-team dat ook is. Trots zijn op de club en wat we allemaal bereiken, want een
vereniging is méér dan alleen wedstrijden en winnen. En natuurlijk gaat niet altijd alles zoals we graag
zouden willen zien. Ideeën vanuit het bestuur of vanuit de leden zijn niet altijd (meteen) realiseerbaar,
wedstrijden lopen anders dan je had gehoopt, blessures duren langer dan gedacht of acties brengen minder
op dan verwacht.
Maar is daar niets aan te doen? Valt er niet over te praten? Valt er niets te verbeteren? Natuurlijk wel! Kijk
maar naar de zonnepanelen. Het was wat langer wachten dan we dachten, maar de subsidie is toegekend
en we zorgen dat ze nu zo snel mogelijk op het dak liggen. Een ander voorbeeld is de potgrondactie. Vorig
jaar was het even wennen, maar nu loopt hij hartstikke goed. En zo kan ik nog wel even doorgaan, met legio
voorbeelden waarmee we de vereniging blijven verbeteren. Daar doen we allemaal aan mee. Met één doel.
En dat is het ultieme clubgevoel!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week
Zaalwacht

Opstellingen 13 februari 2016
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 3 Aanwezig: in onderling overleg
Wordt nader bekend gemaakt.
VALTO 4 Aanwezig: 15.30 uur
Dames: Anne-Roos, Lisa van S., Petra D., Lisa de R,
Laura H,
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M,
Kees V
VALTO 5 Aanwezig: 17:30 uur
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther
Heren: Marco, Hans, Mark, Frans?, w.a.,
VALTO 6
vrij
VALTO 7 Vertrekken: 14:00 uur
Dames: Marije D., Linda V, w.a., w.a., w.a.,
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Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, w.a.,

Uitslagen afgelopen zaterdag

Nabeschouwingen
Valto 1 moest na het verlies in de Zuid Holland Korfbal Cup van afgelopen dinsdag, er deze week gewoon
weer staan in de competitie tegen Roda. Na een aantal zware wedstrijden en nu een zware week te hebben
gedraaid, kwam het vlaggenschip niet lekker in haar spel in deze wedstrijd. Roda was scherper en versloeg
zo Valto 1 door met 19-23 te winnen.
Valto 2 speelde voor het 1e de wedstrijd tegen Roda 2, een belangrijke wedstrijd voor het 2e waarin punten
hard nodig waren. Door heel sterk korfbal kon het 2e in de eerste helft al uitlopen op haar tegenstander en
werd er met maar liefst 27-22 gewonnen.
Valto 3 speelde de wedstrijd tegen KCC/SO Natural 5, het derde is nog steeds in de race om degradatie te
voorkomen en knokt hier hard voor. In een wedstrijd die niet altijd goed was, maar wel een hele hoop strijd
opleverde, konden de ploegen elkaar niet 1 kant opduwen, resultaat een 11-11 gelijkspel.
Valto 4 was een van de twee seniorenploegen die op de avond van 5 maart het kampioenschap binnen
konden halen. Er moest hier voor wel gewonnen worden van GKV 4, een sterke ploeg die op de 2e plek
achter Valto staat. Het 4e had moeite met de Haagse ploeg en kwam snel op een achterstand, die het
uiteindelijk niet heeft goed kunnen maken. Er werd verloren met 18-14 waardoor het kampioenschap helaas
uit het zicht is verdwenen.
Valto 5 mocht spelen tegen Avanti 5, een echte wedstrijd in de middenmoot van de poule. De Lierse formatie
bleek een stuk sterker te zijn dan de Pijnackaren, er werd een sterke wedstrijd neergezet en ook nog ruim
gewonnen, einduitslag 11-19.
Valto 6 mocht ook deze avond haar kampioenschaps wedstrijd spelen, direct na de wedstrijd van Valto 4,
tegen GKV 5. In een wedstrijd die barstte van de fouten en de strijd en passie om te winnen, zijn er
momenten geweest dat Valto het publiek wel erg in spanning hield. Maar zoals het hoort in een echte
kampioenschaps wedstrijd, beslis je de uitslag gewoon in de laatste 20 seconden! Er werd gewonnen met
11-12, de taart kon aangesneden worden en de flesjes bier en wijn konden open.
Valto 7 speelde deze zaterdag thuis tegen de jonge ploeg van ODO 6, wat altijd een uitdaging is tegen een
club uit de buurt met dezelfde Westlandse mentaliteit. Valto 7 heeft een deel van de wedstrijd voor gestaan,
maar kon dit niet door drukken. Valto kwam aan het einde van de wedstrijd in de problemen en verloor ze
met 5-10.
Valto A1 speelde de belangrijke wedstrijd tegen Achilles A1, de nummer 2 uit de poule terwijl Valto nog
steeds knap 3e staat in de Overgangsklasse A. In de wedstrijd in De Lier werd er krap verloren met 13-16,
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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.
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
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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
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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

dus deze wedstrijd stond in het teken om een ander einde te geven. Helaas bleek Achilles toch een maatje
te groot te zijn en werd er verloren met 19-14.
Valto A2 speelde tegen HKV Ons Eibernest, een kraker in de onderste regionen van de poule. Na weken
rust bleek de A2 toch wat roestig, iedereen moest er weer even in komen. Het fluitsignaal klonk voor de rust
en er stond een 2-6 achterstand op het bord, direct na rust werd dit 2-7 maar toen snapte de A2 hoe het
terug kon komen in de wedstrijd, na 7-7 gelijk te komen werd er om en om gescoord, tot in de laatste minuut
de 12-11 werd gemaakt, een verdiende winst dus!
B-jeugd
VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B2. Thuis werd er nog nipt van deze ploeg verloren, dit keer was
Dijkvogels toch wel duidelijk een maatje te groot voor VALTO. Het werd 11-5. A.s. zaterdag speelt de B2
haar laatste wedstrijd thuis tegen Phoenix B1. Uit werd er met 8-3 verloren.
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B4. Uit werd het een 8-12 overwinning voor VALTO. Voorafgaand
aan de wedstrijd hadden beide ploegen 12 punten en de winnaar zou de 2e plek in de poule innemen. Ook
dit keer, in eigen huis, was de B3 weer te sterk voor ONDO en er werd met 7-4 gewonnen. A.s. zaterdag
speelt de B3 haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen Avanti B7. Uit werd er met 4-6 gewonnen. Als de B3 dit
keer ook weer weet te winnen, eindigen ze op een keurige 2e plek.
C-jeugd
VALTO C1 speelde uit tegen GKV C1. Thuis werd er in een doelpuntrijke wedstrijd uiteindelijk nipt verloren
met 13-15. De eerste helft was aanvallend niet goed, waardoor er met de rust een 4-2 stand op het
scorebord stond. VALTO begon de 2e helft een stuk scherper en wist zich weer terug in de wedstrijd te
knokken. Met nog 10 minuten te spelen, wist de C1 zelfs voor het eerst een voorsprong te pakken, 6-7.
Helaas was de eindsprint voor GKV, waardoor er toch nog verloren werd, 9-7. A.s. zaterdag ook voor de C1
de laatste zaalwedstrijd, thuis tegen de ploeg die één plekje boven VALTO staat, Korbis C1. Het moet dus
zeker mogelijk zijn om het zaalseizoen met een overwinning af te sluiten.
VALTO C2 was vrij, a.s. zaterdag spelen zij hun laatste wedstrijd, uit tegen VEO C2. Deze ploeg staat
helemaal onderaan met 4 punten en VALTO staat op de 3e plek met 14 punten. Thuis werd er tegen deze
ploeg gelijk gespeeld, dus de C2 heeft nog iets recht te zetten.
VALTO C3 speelde thuis tegen Fortuna C4. Beide ploegen hebben het zwaar in de poule: Fortuna wist nog
helemaal geen punten te halen en voorafgaand aan deze wedstrijd had VALTO vier punten gehaald. De
ploegen staan daarmee op de laatste twee plekken op flinke afstand van de nummer 5, die tot zaterdag 10
punten had gehaald. VALTO en Fortuna stonden afgelopen zaterdag voor de 4e keer dit seizoen tegenover
elkaar. De eerdere drie ontmoetingen werden met één doelpunt verschil door VALTO gewonnen. Ook dit
keer bleef het weer lang spannend, al was dit niet nodig, want VALTO was duidelijk de betere ploeg, maar
verzuimde dit in de stand te laten zien. Uiteindelijk werd het ook dit keer weer een nipte overwinning, 6-5.
Hiermee heeft de C3 het zaalseizoen met een overwinning afgesloten en kunnen ze zich gaan voorbereiden
op de veldcompetitie.
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen ALO D1. Uit werd er met 3-10 van deze ploeg gewonnen en gezien de stand
(ALO wist pas 1 punt te halen en VALTO al 5) moest een overwinning ook nu weer mogelijk zijn. De
wedstrijd ging tot aan de rust gelijk op, 4-4. Het was echter ALO die de 2e helft het initiatief nam en een
voorsprong van een paar doelpunten wist te pakken. VALTO gaf zich echter nog niet gewonnen en knokte
zich weer terug in de wedstrijd en nam de voorsprong over. Dit wisten ze tot het eind vast te houden, 11-9.
A.s. zaterdag speelt de D1 haar laatste zaalwedstrijd uit tegen de nummer twee uit de poule, ONDO D1.
Thuis wist VALTO lang bij te blijven, maar moest uiteindelijk buigen voor deze tegenstander, 10-13. ONDO
zal er alles aan doen om te winnen, omdat er voor hen nog een ticket voor het NK op het spel staat.
VALTO D2 speelde haar kampioenswedstrijd thuis tegen één van de directe concurrenten, FIKS D1. Er
moest minimaal een punt gehaald worden om zeker te zijn van het ‘alleen kampioenschap’. Uit werd het een
gelijkspel tegen deze ploeg. De eerste helft had FIKS volop goede kansen, maar verzuimde ze af te maken.
VALTO benutte de paar kansen die het kreeg wel en zo werden de kleedkamers met een 3-0 voorsprong
opgezocht. De 2e helft liet VALTO ook prima spel zien en liet hiermee zien de terechte kampioen te zijn. Het
werd uiteindelijk 11-3 en kon het kampioenschap gevierd worden met taart en felicitaties. Nu op naar het
veldseizoen waar weer een klasse hoger gespeeld gaat worden.
VALTO D3 speelde haar laatste zaalwedstrijd thuis tegen Dijkvogels D1. Uit werd er met 7-4 verloren. Dit
keer werd er weer een prima pot neergezet en werd Dijkvogels met 9-6 verslagen. Hiermee neemt VALTO
de 2e plaats over van Dijkvogels. Dijkvogels heeft nog wel een wedstrijd te gaan en kan dan weer de 2e
plaats overnemen van VALTO, maar toch een resultaat om trots op te zijn!
VALTO D4 was vrij en a.s. zaterdag speelt de D4 haar laatste wedstrijd thuis tegen Excelsior D1. Excelsior
staat onderaan en VALTO op de 2e plek, dus een overwinning moet zeker mogelijk zijn. Uit werd het maar
liefst 2-22. Hoe groot zal de overwinning dit keer zijn?
VALTO D5 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen ODO D3. Thuis werd er met 7-3 van deze ploeg
gewonnen. Ook dit keer werd er weer een zeer goede wedstrijd gespeeld en werden de punten uiteindelijk
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verdiend mee naar huis genomen, 1-7. Nu op naar het veldseizoen, waar er drie bekende tegenstanders
wachten: Dijkvogels D3, ONDO D4, ODO D3. Deze tegenstanders wist de D5 in de zaal onder zich te
houden, dus het doel voor buiten is duidelijk.
E-jeugd
Valto E1 speelde thuis tegen Refleks E1. Vorige keer werd dit een zware nederlaag voor Valto en ook
mentaal hadden de kinderen het toen zwaar. Dit ging deze week stukken beter! Helaas zat winst er niet in,
maar het verlies werd beperkt tot 2 doelpunten verschil: 8-10. En misschien nog wel belangrijker: de koppies
bleven de hele wedstrijd omhoog staan! Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen TOP, ook een van
de koplopers. Vorige keer werd hier 6-6 gelijk tegen gespeeld.
Valto E2 ging op bezoek bij Dubbel Zes, de hekkensluiter uit de poule. Wat er precies gebeurd is, weet ik
niet, maar de uitslag was heel flink! Er werd met 13-21 gewonnen. Heel veel doelpunten dus maar ook veel
doelpunten voor Dubbel Zes. Het kan niet anders dan dat dat een leuke wedstrijd is geweest! Komende
zaterdag speelt de E2 thuis tegen Avanti die gelijk staat met Valto. Dit wordt een wedstrijd om de laatste
podiumplek in de poule!
Valto E3 speelde thuis tegen Dijkvogels E1. Valto stond de hele wedstrijd voor en leek de winst binnen te
halen. Maar Dijkvogels nam een eindsprint en perste er een nipte overwinning van 8-9 uit. Komende
zaterdag speelt de E3 uit tegen Avanti E3, de koploper uit de poule. Vorige keer werd hier 0-7 van verloren.
Valto E4 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen DKC E2. Thuis werd het nog een gelijkspel maar hier
wist Valto gelukkig te winnen. In een matige wedstrijd, die we maar toeschrijven aan de zenuwen, waarin
heel veel goede kansen gemist werden en DKC veel ballen kon onderscheppen, trok Valto toch aan het
langste eind. Er werd met 3-5 gewonnen en de taart die daarop volgde, smaakte heerlijk! Gefeliciteerd E4!
Komende zaterdag zijn jullie vrij.
Valto E5 is al klaar met haar zaalcompetitie en speelt op 26 maart pas weer een oefenwedstrijd op het veld.
Valto E6 ging op bezoek bij Die Haghe E3, de koploper en kampioen uit de poule. Onze E6 is echt gegroeid
deze zaalcompetitie en speelde een goede wedstrijd. Er werd helaas wel verloren met 10-6 maar de
geboden tegenstand was goed. Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen ONDO E6. Vorige wedstrijd
werd er nog flink verloren door een hele sterke invaller die ONDO mee had genomen. Gezien de stand in de
poule moet winst echter wel mogelijk zijn.
Valto E7 speelde tegen ONDO E7. De kleedkamers werden opgezocht met een 5-1 achterstand. Een
peptalk van de coach en heerlijke verse ananas hadden echter hun effect. De E7 ging fanatiek de tweede
helft in en hebben zich naar een 8-8 gelijkspel geknokt! Komende zaterdag speelt de E7 thuis tegen
Meervogels. Gezien de stand in de poule moet winst hier mogelijk zijn.
Valto E8, die 2e staan in de poule, speelde tegen KZ Danaiden, die 3e staan in de poule. Je zou zeggen dat
dit een spannende wedstrijd zou worden maar dat was niet het geval. De E8 walste eigenlijk over KZ
Danaiden heen. De meiden van de E8 besloten daarop dat iedereen een keer moest scoren en dat is nog
gelukt ook. Chapeau! Komende zaterdag wacht Avanti E9, die nu 3e staan in de poule.
F-jeugd
Valto F1 had 1 punt nodig tegen Madjoe F1 om zich kampioen te mogen noemen. Deze opdracht had de F1
wel heel letterlijk genomen want ze kwamen terug met een 6-6 gelijkspel in de boeken! Tijd voor taart dus!
Goed gedaan jongens en meiden van de F1. Komende zaterdag is de F1 vrij.
Valto F2 speelde deze week twee wedstrijden. Op maandag werd de wedstrijd tegen koploper Refleks
ingehaald. De hele wedstrijd liep de F2 achter Refleks aan maar in de laatste fase wisten ze er toch nog een
10-10 gelijkspel uit te slepen. Afgelopen zaterdag ging de F2 op bezoek bij Die Haghe F3. Hier werd een
ruime overwinning geboekt van 5-11. Komende zaterdag wacht opnieuw koploper Refleks. Bij winst van
Valto zijn beide teams kampioen. Er staat voor Valto dus nog wel wat op het spel! Zet hem op jongens en
meiden van de F2!

Wijziging ledenadministratie
Na jaren lang bijhouden van de ledenadministratie heeft Liesbeth het aan mij overgedragen. Liesbeth
bedankt en veel succes bij je nieuwe AC activiteiten.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn? wil je dat dan even door geven
aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze
rekening mee moeten houden voor het nieuwe seizoen.
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2016. Hou hier rekening mee!
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,
Joke van Oudheusden
Ledenadministratie CKV VALTO
leden@ckv.valto.nl
De Bijblijver, 7 maart 2016
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Aan de wandel!
Het is al weer wat langer licht, de temperatuur lijkt boven 0 te blijven en de bolletjes staan in bloei. Op
sportief gebied is het zaalseizoen bijna ten einde en spelen we over drie weken al weer de eerste
oefenwedstrijden op het veld.
We gaan dus lekker naar buiten met z’n allen! Niet alleen om te korfballen, ook om te wandelen. Want op
donderdag 31 maart start Valto met een pilot om met een groep te gaan wandelen. Gewoon gezellig in een
ontspannen tempo en een leuke groep even genieten van de frisse buitenlucht.
We verzamelen in de Villa en gaan van daar uit een rondje van ca. 5 km / een uur wandelen. Een goede
stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te komen en de benen te strekken! Alle
Valto-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
buren van Valto leden.
Wat: wandelen
Wanneer: vanaf donderdag 31 maart elke donderdagavond
Hoe laat: 19.15 uur verzamelen in de Villa, 19.30 uur vertrekken
Hoe lang: ca. een uur / 5 km
Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje naar groen-en-bloem@live.nl of vzkap@ckv-valto.nl
dan zorgen we dat we niet zonder je vertrekken.
e

De eerste keer betalen wij de koffie/thee achter af J. Tot de 31 !
Marjo, Gonnie en Rosanne

Valto Zonnepanelen
Vorig jaar december is het zonnepanelen initiatief gestart. Een initiatief om de vereniging maatschappelijk
bewust haar steentje te laten bijdragen aan het milieu en op een slimme manier te investeren in onze
vereniging.
Graag informeren we iedereen over de voortgang.
* Binnen een maand hebben we 16 deelnemers gevonden om te participeren in dit initiatief met gebruik van
het slimme Valto Financierings plan.
* We hebben een contract afgesloten met Willem Ditewig Solar voor het leveren en plaatsen van 72 panelen.
* We hebben subsidie aangevraagd voor dit zonnepanelen plan.
Momenteel wachten we op bevestiging van de subsidie om de panelen daadwerkelijk te laten bestellen en
tot installatie over te gaan. We verwachten dat eind februari, begin maart te kunnen doen.
Slim Valto Financierings plan
De zonnepanelen actie hebben we snel kunnen opstarten door een slim plan waarover al eerder
gecommuniceerd is. Nu willen we het succes van dit plan uitbreiden door tevens te investeren in een
speeltoestel naast het terras van VillaValto (waar nu gemeentetuin is). We zoeken zodoende nog enkele
personen, die willen deelnemen aan dit financieringsplan; 1000 euro inleggen en over 5 jaar nagenoeg 1000
euro terug. Wil je meedoen, neem dan contact op met de sponsorcommissie (
sponsor@ckv-valto.nl) of
met Hans Ridder en/of Michiel van den Bos.
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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

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
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16 APRIL: Met Valto naar de ZiggoDome
Nog 9 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!!!!
Wanneer:
16 april
Tijdstip: 14 uur
Wie:
Iedereen!!!
De kaartjes kosten 25 euro. Gegarandeerd een leuke middag en
avond! De insluiting voor de kampioenenparade is inmiddels
gesloten, maar we hebben nog wel enkele kaarten voor het reguliere
tarief!
Je kunt je op geven door te betalen aan Bart van Muyen, IBAN
NL74RABO3627416155.
Kom op en ga mee! Ik beloof je een leuke avond.
Namens de TC, Bart van Muyen

Kaarten
Jan Jaap Elenbaas
Joke van Oudheusden
Bart van Muyen
Petra Dijkstra
Sheila Herbert
Maaike Ridder
Johan vd Meer
Bas Ridder
Iris Lagerwerf
Anja vd Eijk
Michiel vd Bos
Jordi en Henk-Jan Lammers
Ivar van der Stok
Ilse Slaman
Emma Looijenga
Norah Schriel
Maaike de Wolf
Bart Setters
Gerard van der Schee
Luca Hagemans
Nog beschikbaar

4
4
4
5
1
1
4
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Valto D1
Totaal

12
62

GIGAKANGOEROEDAG – 22 April 2016
Op vrijdagochtend 22 april 2016 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis
maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat
bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan beleven. De
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
We beschikken dit jaar over 30 sportstudenten van het Mondriaan-College.
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een
Valto-hart hebben, wil je
- kleuters begeleiden tijdens de spellen
- een bardienst draaien
- helpen bij het opbouwen
- dansers voor de openings-act
- informatietasjes maken
- de wacht houden bij de in-/uitgang
- of ben je social mediatijger
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat
ons weten en we zullen je hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam Giga Kangoeroedag
Lieselotte Koole 06-21204621
Marja de Jong 06-28680218
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Imperium van VALTO breidt zich uit
In het grijze verleden van VALTO of wel in de energieke periode van To Val was het korfballeven zeer
eenvoudig opgebouwd. Je trainde één keer per week, als het tenminste licht was, in je gewone kloffie. Een
broekje, een willekeurig shirtje, gewone sokken en simpele zwarte schoenen met noppen. Soms waren er
twee ballen beschikbaar. Er waren twee palen, beide voorzien van mand, die naarmate die ouder werd
steeds meer vervormde. Werd er namens de vereniging een wedstrijd gespeeld dan moest het broekje en de
kousen zwart zijn en het shirt oranje en alles uitsluitend bij Bongaards te koop. Er waren trainingspakken in
allerlei vormen en kleuren, maar die werden eigenlijk alleen door de fanatieke korfballers gedragen. Naar de
uitwedstrijden gingen we op de eigen fiets of met zijn tweeën op de brommer van de draagkrachtigen…….
Maar die tijd ligt ver achter ons. Er wordt gespeeld in sponsorshirts. Inloopshirts met eigen naam. We
hebben allemaal een eigen, uniform, trainingspak met eigen naam. Er zijn VALTO zweetbandjes, bidons,
balpennen, sporttassen,…… Ik verwacht binnenkort eigen ondergoed en To kijkt uit naar de enige en echte
VALTO pyjama. Er wordt door VALTO gehandeld in sinaasappelen, mandarijnen, potgrond en tuinaarde.
VALTO heeft in een halve eeuw heel veel bereikt.
VALTO betekent voor sommige mensen zoveel dat ze zelfs de moeite hebben genomen hun achternaam
aan te passen. Leena Valto is een begrip. Anderen hebben hun kind vernoemd: Valto Loikkanen, Valto
Lemetti. Wat opvalt is dat het bijzondere mensen zijn. (‘Its great to work with Valto. I found him a strategic
thinker but also very pragmatic in his approach’. ‘Valto is a visionary, who excels at seeing where the market
is going’.)
Maar er zijn ook bedrijven onder de naam VALTO. Op Leehove hebben we Valto BV, een innovatief bedrijf
dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en op de markt brengen van diverse natuurlijke
beschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. In Rotterdam kunnen we terecht bij Valto’s architecten. In
Kuinre vinden we Valto legal service & consultancy.
Maar we zijn er nog niet. In Griekenland kunnen we verblijven in hotels onder de naam Valtos beach. En als
je in een Valtodorp wilt wonen dan kan dat ook. Moet je wel even verhuizen naar Italië, Valto urnenche.
Misschien kunnen we eens kijken of daar korfballers zijn. Als ze daar niet zijn, gaan we ze het leren. Ik wil
dan wel mee, maar we gaan dan wel met de bus van VALtours.
To Val

Nieuws van de Technische Commissie
Kampioenen en bijna kampioenen
Veel taart afgelopen weekend! Het begon met de E4 die door winst
het alleenrecht op het kampioenschap had opgeëist in hun poule.
Daarna volgde de F1 die met een gelijkspel nipt een gedeeld
kampioenschap binnensleepte. Vervolgens was de D2 aan de beurt
om hun kampioenschap te bezegelen. Met een klinkende
overwinning op de nummer 2 lukte dit ook. Later op de avond was
het de beurt aan Valto 4 en Valto 6, beide tegen GKV. Bij het 4e lukte het niet om de winst en dus het
kampioenschap binnen te halen. Zij zijn nu afhankelijk van het resultaat van GKV volgende week.
Promoveren hebben ze echter wel nog zelf in de hand door komende zaterdag te winnen. Waar het bij het
4e niet lukte, lukte het bij het 6e wel nipt. In de laatste minuut trok het 6e de winst naar zich toe waardoor zij
zich kampioen mogen noemen.
Dames, heren, meiden en jongens, goed gedaan allemaal! Gefeliciteerd!!!
Voor Valto 4 zaterdag dus nog een belangrijke wedstrijd. En ook Valto F2 maakt nog kans op het
kampioenschap als zij kunnen winnen van koploper Refleks. Nog 1 wedstrijd het beste beentje voor in deze
zaalcompetitie!

We gaan weer naar buiten!
Komende zaterdag worden de laatste zaalwedstrijden gespeeld. Deze week wordt er dus ook nog binnen
getraind. Maar daarna gaan we ons weer voorbereiden op het veldseizoen. Vanaf 14 maart zijn alle
trainingen weer buiten op het veld. Hiervoor gelden dezelfde dagen en tijden als voor de zaal. Deze kun je
checken via de site.

Oefenwedstrijden
Ze staan al een poosje op de VALTO-site (http://ckvvalto.nl/wedstrijden/): de oefenwedstrijden voor het aanstaande
veldseizoen. Houd allemaal rekening met de datum van 26 maart:
dan speelt iedereen een oefenpot!
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

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.

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

Trainersavond
Ha allemaal,
Wat een mooie avond was het vorige week dinsdag, wat een belevenis!! Dit willen we in de toekomst zeker
gaan evenaren!
Daar willen we met elkaar aan gaan werken en dat begint al bij de jeugd en jullie als trainer en coach zijn
daarin een belangrijke schakel!
Vrijdag 12 febr. kwam Kees Vlietstra op bezoek om een training te geven aan onze D1.
Vorige keer hebben we een theorie avond gehad en hadden we al veel besproken over de manier waarop je
kunt trainen en coachen. Door de verandering in het spel zal er ook een verandering ontstaan in de manier
van trainen geven. Het doel; met z’n allen doelgerichter worden. Simpel gezegd; meer kansen creëren en
ook schieten als je vrijstaat. We willen dit bereiken door meer in partijvorm te gaan trainen. Je kunt dit het
beste doen door in overtal (bv. 2 tegen 3 of 4 tegen 2) te trainen. Hierin zijn verschillen vormen mogelijk,
Kees heeft op deze avond duidelijk laten zien hoe je zo’n training kunt geven. Nu is dit uiteraard voor de ene
groep makkelijker dan de andere, maar door gebruik te maken van verschillende partijvormen kan je hierin
op elk niveau heel ver komen. En niet onbelangrijk, wat is er nu leuker dan partijtje spelen!
Zoals al geschreven, dit is echt een andere manier van trainen geven. Deze wijze komt ook aan de orde bij
de KT3 cursus die gevolgd wordt door Rianne Kok, Petra Dijkstra en Frank de Rijcke.
Maak een keer een praatje met ze of ga bij een training kijken, dat vinden ze leuk en je hoort wat er allemaal
langs komt tijdens deze cursus.
En de trainingsopzet zal hierdoor ook makkelijker gaan worden.
Op het veld willen we hier vanuit Valto meegaan starten en we vragen jullie dan ook om hierin mee te gaan.
Hierdoor zal er één duidelijke lijn ontstaan van de jongste tot de oudste jeugd. We willen graag alles nog een
keer uitleggen aan iedereen en een gezamenlijk avond organiseren, waarin we het op papier en in de
praktijk willen uitleggen.
Jullie krijgen nog een uitnodiging voor deze avond.
De trainersavond is gefilmd, deze kan je bij mij opvragen.
Groet,
Johan van der Meer
CKV VALTO te De Lier
Tel.: 06-53154889

Wedstrijdverslagen
Valto geeft de beker in de slotfase uit handen.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Dinsdagavond was het dan zover. De finale voor de Zuid Holland korfbal beker werd gespeeld in de sporthal
van korfbalvereniging Ten Donck in Ridderkerk. Tegenstander van Valto was het in de overgangsklasse
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uitkomende CKV Nieuwerkerk uit Nieuwerkerk a.d. IJssel. Zij staan in de overgangsklasse D op een
gedeelde 2e plaats met één punt achter koploper Sporting Delta. In de wandelgangen ging dan ook het
gerucht dat Nieuwerkerk vanavond met een verzwakt 1e team zou aantreden, omdat de competitie
belangrijker dan de bekerwedstrijd werd gevonden. Het tegendeel bleek achteraf waar. Nieuwerkerk had hun
huiswerk goed gedaan en blijkbaar, gewaarschuwd door eerdere resultaten van Valto, de nodige video
opnames bekeken. Alle Valto spelers waren bij hen bekend, wat resulteerde in een mooie gelijk opgaande
wedstrijd. Als lager spelende vereniging kreeg Valto het “thuis”voordeel en mocht de wedstrijd beginnen.
Onder luide aanmoediging van ca. 200 meegereisde Valto supporters ging de wedstrijd van start, maar werd
ook weer direct stil gelegd om de op het veld geschoten oranje confetti op te ruimen. Na dit korte oponthoud
kon de wedstrijd dan echt beginnen en schoot Valto uit de startblokken. Binnen vijf seconde had Rob de
openingstreffer door de mand en wist Nieuwerkerk dat Valto de cup niet zonder slag of stoot zou opgeven.
De ploegen zouden in de beginfase om en om scoren met Valto tot 5-4 steeds aan de goede kant van de
score. Na de gelijkmaker drukten de Nieuwerkerkse ploeg direct door naar een 5-8 tussenstand na tien
minuten. Valto wist toen weer aan te haken en het verschil niet groter te laten worden tot 8-11, toen zette de
Nieuwerkerkers aan en liepen weg naar 8-14 en leek het verschil gemaakt. Het keurcorps van Marco rechtte
echter de rug en zette de achtervolging in. Net als in de wedstrijd tegen KCC, waar een 4-8 achterstand
werd omgezet in een voorsprong, werden de aanvallen zorgvuldiger opgezet. Met vijf doelpunten van Thom,
Judith en Frank werd de ruststand op 13-15 gezet.
Er was in het tweede deel dus nog van alles mogelijk. Er ontspon zich een mooi potje korfbal met twee
ploegen die elkaar geen centimeter ruimte gaven. De doelpunten vielen dan ook weer aan beide kanten
lekker door de korf, wat er in resulteerde dan Valto na zes minuten weer op gelijke hoogte kwam bij 17-17.
Ellen kreeg de oranje tribune op de banken door Valto weer op voorsprong te zetten. Deze werd echter weer
direct gepareerd door Nieuwerkerk en zij namen ook gelijk weer een kleine voorsprong. Met nog een minuut
of tien te spelen kwam de eerste wissel aan Lierse kant. Bart kwam binnen de lijnen op de plaats van Frank
met de bedoeling langere aanvallen te kunnen spelen. De ballen vielen echter niet altijd even lekker,
waardoor ze niet makkelijk te vangen waren en het dus maar gedeeltelijk effect had. Nieuwerkerk was
intussen weer uitgelopen naar 19-22 toen Marco Lotte op de plaats van Manon inzette. Lotte deed ook gelijk
een duid in het zakje en zorgde voor 20-22. Ook het volgende Nieuwerkerkse doelpunt werd nog gepareerd
door Thom, maar toen zou het verschil toch langzaam groter worden. Zo zag Valto de tegenstander in de
laatste zeven minuten langzaam uit het zicht verdwijnen. Thom wist nog de 22-26 te maken en met drie
minuten op de klok is het dan nog wel mogelijk, maar dan moet het vizier wel scherp staan. Daar mankeerde
het vanavond in de slotfase aan, waardoor er wel goed werd aangevallen maar er niet gescoord werd.
Nieuwerkerk kreeg juist vleugels in de laatste minuten en leek het wel of de bal naar de korf gezogen werd.
Er vielen nog een paar mooie doelpunten aan Nieuwerkerkse zijde, waarmee zij met 22-29 de terechte
winnaar werden van dit beker toernooi. Een mooi toernooi wat op een mooie manier is afgesloten in een
perfecte ambiance daar in Ridderkerk. De gast vereniging Ten Donck had het allemaal tot in de puntjes
geregeld en met de cameraploegen van RTV Rijnmond en TV West heeft ook de regio weer kunnen
meegenieten van dit korfbalfeest. Voor Valto was dit de eerste keer dat er aan deze competitie werd mee
gedaan en om dan als tweede te eindigen is natuurlijk mooi. Al zal iedere sportman zeggen dat tweede
worden gewoon met lege handen achter blijven betekend. Een goede reden om volgend seizoen weer aan
dit toernooi mee te doen. Voor zaterdag staat er ook weer gewoon een competitie wedstrijd op het
programma in onze eigen Vreeloo hal. Tegenstander is RODA uit West Zaan, waarvan het 2e team al is
gedegradeerd en het 1e team graag minimaal 1 punt mee naar huis wil nemen om veilig te zijn voor de
eerste klasse. Valto 2 heeft de uitwedstrijd gewonnen en zal ook nu graag de punten in huis houden om
volgend weekend ontspannen de laatste wedstrijd in te gaan. Voor het vlaggenschip staat alleen de
sportieve plicht te vervullen en de revanche van de verloren uitwedstrijd. Laten we weer met z’n allen achter
de teams gaan staan. Een kleine herhaling van de beker wedstrijd lijkt me op zijn plaats bij deze laatste
thuiswedstrijden van de Valto selectie. Zelf ben ik er helaas door omstandigheden niet bij, dus zeg ik alvast
veel succes allemaal en tot volgende week.
Arno van Leeuwen.

Valto 6
Zaterdagen met een oranje randje voor Valto 6!
27 februari j.l. verschenen de spelers van Valto 6 in hun nieuwe shirt in de Vreeloohal om Excelsior te
verslaan. De sponsors van dit team zijn VosTo en Zandrecycling Nederland.
5 maart speelde het team de kampioenswedstrijd tegen KVG in Den Haag. Aangemoedigd door vrienden,
broers en zussen en ouders heeft het zesde –niet zonder slag of stoot- het kampioenschap veroverd.
Geweldig!!!
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Valto B3 - ONDO B4
Na een week vakantie mochten we weer een wedstrijd spelen. We moesten tegen ONDO, deze wedstrijd
moesten we winnen om tweede te staan. De wedstrijd begon met een doelpunt voor ons, van Amber. Toen
bleef de stand lange tijd hetzelfde. Daarna scoorde Vera en toen maakte ONDO er 2-1 van. Gelukkig
scoorde Romy en na de rust scoorde Floris 4-1. ONDO maakte er 4-2 van. Mate en Martijn scoorden er
allebei nog één. Jammer genoeg kregen we daarna nog een tegendoelpunt. Noortje scoorde en zette de
eindstand op 7-3.
Groeten van de B3.

Valto D2
Het team D2 stond eerste, maar om kampioen te worden moest er gewonnen worden van nummer 2 Fiks.
De uitwedstrijd werd gelijk gespeeld 7-7, dus een overwinning was zeker geen appeltje eitje. Maar met al het
publiek dat zeker net zo groot in opkomst was als tijdens de bekerfinale had Valto natuurlijk al een groot
thuisvoordeel. Het stond in no time 3-0 voor Valto, maar daarna liet Fiks een groot aantal kansen liggen op
de aansluiting of misschien wel meer. En als de bal er aan de ene kant niet ingaat, dan valt ie aan de andere
kant. Valto kon haar voorsprong mooi uitbreiden naar een 11-3 voorsprong dankzij enkele hele mooie
afstandsschoten. Het kampioenschap werd op grootste wijze gevierd met taart, chips en patat en lekker met
je kleren aan onder de douche. Top seizoen met grote dank aan trainers Thomas (ook coach), Esmee en
Petra.
Een trotse sponsor
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Valto D3
Valto D3 ging op visite bij Weidevogels D1 in Bleiswijk. Het beloofde een lastige wedstrijd te worden, maar
Valto ging alles op alles zetten om te winnen!
En ja hoor, het eerste doelpunt viel aan de kant van Valto! Zo werd het 2-0 en 3-0, maar toen zat de
verdediging niet op te letten en werd het 4-1.
Maar het laatste doelpunt was ook voor de D3! Voor Valto maakte de winst niet zo veel uit in de competitie,
maar het is toch altijd leuk om te winnen!

Valto D3 – Dijkvogels D1
Na vorige week een zeer verdiende overwinning tegen de koploper Weidevogels, die we daarmee een
weekje van hun kampioenschap afhielden. Was het vandaag de beurt om tegen de nummer 2 Dijkvogels te
spelen. De D3 had de laatste wedstrijden mooie dingen laten zien en dat gaf voldoende vertrouwen om
vandaag een leuke wedstrijd tegen Dijkvogels te gaan spelen. De uitwedstrijd was een spannende pot die
werd gewonnen door Dijkvogels, het was de beurt aan Valto om dat recht te zetten.
We begonnen lekker fel en er werden verschillende dingen geprobeerd, wegtrek bal, goede rebound,
afstandsschoten. Met de rust was het 6-4 in het voordeel van Valto. Dat beloofde veel goeds voor de rest
van de wedstrijd. Er werd door iedereen keihard gewerkt om een mooie overwinning binnen te slepen. De
eindstand was 9-6, waar het laatste doelpunt van Dijkvogels precies in de zoemer viel.
Jullie laatste zaalwedstrijd zit erop. Nu staan jullie op een mooie 2e plaats, 1 punt voor op Dijkvogels, maar
die moeten nog een wedstrijd spelen. Zo ie zo kunnen jullie enorm trots zijn op die mooie 2e of 3e plek.
Groetjes, Joke

ODO D3 – Valto D5
Zaterdag 5 maart reisden we af naar Maasland voor onze wedstrijd, zonder Guillermo want die was ziek.
Beterschap nog voor jou. Stan uit de D4 kwam ons team versterken. Harstikke bedankt daarvoor!
Maar wie er wel weer bij was! Danny was weer van de partij! Wat fijn, sneller dan verwacht kwam hij Marije
weer helpen om ons te coachen.
De wedstijd begon en al in de eerste 5 minuten wist ODO te scoren, balen. Genoeg pogingen aan onze kant,
de spanning steeg, de bal bleef richting de korf geworpen worden, maar helaas. Na de wissel van de velden
wist Mette er 2 in te gooien. Met de rust was de stand 1-2 voor ons. Al tevreden begonnen we aan de 2de
helft, maar wat er toen gebeurde!! Wat een feestje!! Er werd snel gespeeld en overgespeeld en vooral ook
nog gescoord!! Nova had een mooi schot en ook Stan wist er maar liefst nog 3 te scoren. De aanvallen die
daar aan vooraf gingen waren mooi opgebouwd en iedereen deed mee. Dit was helaas onze laatste binnen
wedstrijd en we moeten nu nog een aantal weken wachten na deze spetterde wedstrijd. Maar wij zijn klaar
voor het buitenseizoen, dus kom maar op!!

Dubbel zes 1 - Valto E2
We gingen naar Hen Haag naar dubbel zes. Na drie weken vrij geweest te zijn, hadden we er weer veel zin
in! We begonnen de wedstrijd niet zo goed.
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Het leek wel dat we van slag waren omdat we niet onze oranje shirts aan hadden. Wij speelden in het wit.
We liepen heel de tijd achter en met de rust was het 9-8 achter. Met wat positieve woorden van Rianne in de
rust, dat we goed moesten opletten en dat de tegenstander op één been schoot moesten wij met
verdedigen dichter erop zitten. We begonnen gelijk goed en het begon te lopen, de ene was nog mooier dan
de ander en iedereen scoorde ook in deze wedstrijd, dat is altijd leuk!
Achterblijvers werden op de hoogte gehouden via de whatsapp. Het leek een spannende wedstrijd te
worden, maar uiteindelijk waren we zo op dreef dat we hebben gewonnen met 13-21.
Volgende week tegen avanti E1 thuis om 10.15 en vorige keer speelden we gelijk, dus dat beloofd een
spannende wedstrijd! We staan gedeeltelijk derden, dus kom op Valto en kom ons aanmoedigen!
Groetjes Milan Lansbergen

Valto E3 – Dijkvogels E1
We begonnen goed, want we hadden er zin in. Luna had er helemaal zin, want ze heeft er vijf gescoord!!! De
wedstrijd was lang zat. We stonden hele tijd voor of gelijk, maar aan het einde scoorden zij toch nog de
winnende. 8-9 was het geworden. Balen!
Nog één wedstrijd in de zaal en dan lekker naar buiten!
Doei, Jonne

DKC E2 - Valto E4 KAMPIOENSWEDSTRIJD!
Zaterdag 5 maart 2016: de dag van de kampioenswedstrijd is aangebroken! Op papier was de E4 al
kampioen maar we wilden dit natuurlijk wel als enige team zijn en de titel niet delen.
We vertrokken met veel ouders, broers en zussen naar Wippolder in Delft. Daar aangekomen bleek dat
Maaike haar schoenen was vergeten! Gelukkig kon ze de schoenen van haar zus aan. Na een praatje van
coach Petra om vooral scherp te blijven en niet te snel te denken dat we er al zijn, begonnen we om 9.00 uur
met de wedstrijd. Al snel scoorde Maartje 0-1 en daarna 0-2. We gingen de rust in met 1-2 voorsprong. Dat
zag er dus allemaal goed uit maar toen kwam DKC gelijk. Yara was het daar niet mee eens en scoorde 2-3.
Toen werd het erg spannend want DKC scoorde 3-3. Bij de coach begonnen de zenuwen nu wat toe te
nemen want we wilden wel voor de winst gaan. Het verdedigen van Maaike, Igor en Sven zorgde ervoor dat
DKC niet meer kon scoren. Hierna werden in de aanval nog 2 doelpunten gescoord door Yara en Maartje.
VALTO E4 kampioen !!! Het publiek juichte en klapte en de confetti vloog door de lucht ! Geweldig, wat een
feest. Iedereen kreeg nog een medaille, we gingen op de foto en toen snel terug naar De Lier waar we
lekker taart gingen eten in de sporthal. Die smaakte heerlijk en jullie kregen nog een echt kampioenen
certificaat van Marleen. Het was erg leuk om jullie te zien groeien als team en het kampioenschap is een
mooie afsluiting van dit zaalseizoen. Jullie zijn nu 2 weken vrij en op 26 maart hebben we een oefenwedstrijd
op het veld om 10.00 uur. Tot dan!
Groetjes van een super trotse coach.

DKC E2 tegen Valto E4
Wij waren eigenlijk al zeker van de kampioenschap. Alleen was er een kans dat wij hem moesten delen met
Avanti als wij nu verliezen en zij winnen zijn wij samen kampioen. Maar wij willen de kampioenschap liever
niet delen.
Dus wij gingen scherp van start. We scoorde binnen 10 sec al de eerste. Alleen ging het toen wat langzamer
na een minuut of 15 scoorde we gelukkig de tweede.
Maar net voor de rust maakte DKC er toch nog 1-2 van.
Na de rust maakte DKC al snel een gelijkmaker.
Dit hebben wij snel daarna kunnen afstraffen met een 2-3. Helaas bleef dit niet lang staan en scoorde DKC
3-3. Dus nu gingen wij weer knallen en we lieten ze geen kans meer krijgen. Wij vochten voor de bal en
konden er gelukkig toch nog 2 maken. Dus wij wonnen met 3-5 en de kampioenschap is binnen. Wij hebben
gestreden. En gelukkig gewonnen. Het was een leuke en spannende wedstrijd. Met veel supporters.
Felicitaties, confetti , mediale, een heerlijke taart, een oorkonde, foto’s maken en een bos bloemen voor
onze coach Petra om haar in het zonnetje te zetten kon onze zaterdag ochtend 5 maart niet meer stuk.
Bedankt daarvoor.
Groetjes Sven.
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ONDO E7 – Valto E7
Vroeg uit de veren richting de hoekstee waar de wedstrijd om 9 uur begon.
Eerste helft kwam valto behoorlijk achter en was de stand 5-1 geworden.
Na een tijdje herpakte valto zich en liep het gelijk op naar 7-4 en met een goede eindsprint kwam valto zelfs
op voorsprong met 1 punt voor, maar in de allerlaatste minuut werd het 8-8 en had valto goed tegenstand
geboden in een aantrekkelijke wedstrijd.
De scores waren 5x Noortje, 2x Lotte en 1x Naima
Leo Vermeer

Valto F2 (29-02)
Vandaag heeft de F2 het geluk om op een hele bijzondere dag, Schrikkeldag een wedstrijd te spelen. Wie
maakt dat ooit mee, nou wij dus!
Door omstandigheden kon vorige week zaterdag de wedstrijd niet doorgaan, dus vandaar deze
Schrikkelwedstrijd!!
Om 17.15 stond de F2 paraat om te knallen tegen de koploper Reflex.
Helaas kon Jasmijn niet van de partij zijn, vanwege de griep. Wel heeft ze de F2 nog even vanaf de zijlijn
aangemoedigd en dat heeft geholpen, want binnen 5 minuten stonden we 2-0 voor door 2 prachtige schoten
van Toon.
Dit was niet van lange duur, want Reflex deed een stapje extra waardoor zij al snel met 2-4 voor stonden.
We hadden dan ook behoorlijk pech, want kansen hadden we zat, maar ze gingen er (nog) niet in. Doordat
Frenk veel ballen wist te onderscheppen kon Lenne, onze invalster uit de F1 scoren en werd het 3-4.
Heel lang werd er niet gescoord doordat zowel Valto als Reflex goed verdedigde.
Toch wist Reflex 2x achter elkaar te scoren waardoor het 3-6 werd. Dat bekend, een Superspeler in het veld,
Frenk kwam er als 5e speler in.
Hier hadden wij baat bij, want niet lang daarna scoorde Toon de 4-6. Direct daarna scoorde Relfex 2x
waardoor de stand op 4-8 kwam. Sara die nu als Superspeler mee speelde wist hier goed gebruik van te
maken en scoorde 5-8. En Isis volgde met een afstand schot en maakte 6-8.
Tjee, wat een spanning en wat gaat het gelijk op. Deze 2 ploegen zijn aan elkaar gewaagd!
Het werd 6-9, maar daar schrokken wij niet van en maakte direct daarna de 7-9 met een goed schot van
Sara. Oh nee 7-10……
Door goed overspel van Elise en Frenk wist Toon met een fantastisch schot 8-10 te scoren. Wat een
wedstrijd!!
Isis dacht, dat kan ik ook en scoorde van achter de korf de 9-10.
Iedereen in rep en roer langs de kant, want de laatste minuut ging in. Maar de F2 bleef koelbloedig in het
veld en verdedigde als tijgers. De laatste seconden tikte en door goed kijken van de spelers, wisten ze de
vrije man in het veld te vinden die 10-10 maakte en dat was onze Toon!!
We hebben deze Schrikkeldag met een verdiende gelijkspel tegen de koploper afgesloten. Goed gedaan F2,
jullie zijn een écht team!!
Op naar zaterdag uit tegen Die Haghe.
Jasmijn beterschap en Lenne bedankt voor je inzet en aanwezigheid!
Groetjes, Isis en Claudia
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Die Haghe F3-Valto F2
Na het avondje bowlen van de avond ervoor had iedereen er weer veel zin in. Jasmijn was jammer genoeg
niet fit genoeg om mee te gaan.
De wedstrijd begon al direct sterk met 2 punten van Sara, gevolgd door Isis, Toon en Frenk. Het stond dus al
snel 0-5. Elise speelde de ballen goed door en zo kwam het op 0-6.
Bij 0-3 kwam de superspeler er van Die Haghe in en die is er de rest van de wedstrijd niet meer uit geweest.
Er vielen nog enkele punten aan de kant van Die Haghe, maar Valto bleef de hele wedstrijd sterk spelen.
Eindscore 5-11.
Na de wedstrijd ontving onze coach nog een app van de tegenpartij; zij vonden het ook een leuke wedstrijd
en complimenten voor ons team.
Het was erg gezellig!
Volgende week de laatste wedstrijd. We zijn nog steeds in de race voor het kampioenschap.
Elise en Louise

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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Darten in de Hoornbloem
Vanuit Optisport wordt er in sporthal De Hoornbloem (Den Hoorn) een darttoernooi georganiseerd. Nu valt
dit samen met het trainingsweekend van 18-21 maart, maar voor de mensen die niet meegaan en van
harten houden is dit misschien wel leuk. Inschrijvingen vanuit Valto zijn gratis en wellicht leuk om tegen de
Delftse korfballers te darten (en te winnen).
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