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Voor wie zijn we?
Het was een klein programma afgelopen zaterdag. Voor de teams van Valto althans, want voor de grote
clubs uit de Nederlandse korfbalcompetitie stond het kampioenschap op de agenda. We waren er met bijna
70 mensen bij en dat was echt een feestje. Het is leuk om te zien dat die groep steeds groter wordt en de
sport op deze manier in als ultieme beleving kan ervaren.
Net als vorig jaar was mijn nichtje van 8 er ook bij. Ze is niet alleen een getalenteerd hockeyspeelster uit
Tilburg, maar ook een fanatiek sportliefhebber. Met Willem II als tweede liefde en korfbal inmiddels op
nummer drie. Omdat Valto zelf niet mee speelde, was er voor iedere wedstrijd de vraag: "Voor wie zijn we?".
Mijn antwoord was dan meestal politiek correct. We zijn voor Fortuna A1, want oma heeft daar vroeger
gespeeld en Groen Geel A1, daar kennen we niemand. Het antwoord werd goedgekeurd en vervolgens
zagen we de club uit Delft roemloos ten onder gaan in de juniorenfinale (26-16).
Gelukkig was Valto wél aanwezig op het veld. De kleine helden van Valto D1 en E4 mochten meelopen in de
kampioenenparade. Ze kregen een applaus van de zaal, een medaille omgehangen, een fotoschoot en een
staande ovatie van het blok oranje supporters uit vak 203. Hierna was het tijd om te eten. Gelukkig was dat
er voor ons nog wel, we waren relatief vroeg. Een klein leerpuntje voor Ziggo Dome als we volgend jaar weer
komen. Ik denk dat #honger heel even trending was op Twitter. Verder was het een prima locatie voor dit
super evenement.
Op naar de kleine finale. Nieuwe ronde, nieuwe kansen en weer: "Voor wie zijn we, ome Jaap?". We zijn
voor KZ, want daar kennen we iemand. En wederom een goedkeurende knik met hetzelfde resultaat als bij
de juniorenfinale. Na 15 minuten was duidelijk dat Blauw Wit derde zou worden en KZ het onderspit zou
delven (18-23).
Na een muzikaal intermezzo van Leona Philippo en DJ Jochen Miller was het tijd voor de hoofdact. "Voor
wie nu?", klonk het weer naast me. Als ik mee zou gaan met alle peilingen en op veilig zou spelen, had ik
PKC gezegd, maar omdat teleurstellingen bij het leven horen en ik wel een gokje wilde wagen zei ik vrij
zelfverzekerd: we zijn nu voor TOP, PKC heeft vorig jaar al gewonnen. Mijn antwoord werd weer
geaccepteerd, met na een paar minuten haar mededeling: "Ik denk dat we weer de verliezer hebben
gekozen … (zucht)". Het stond 7-2. In het voordeel van PKC. Gelukkig kon ik nog hoop geven met mijn
uitspraak dat de wedstrijd pas is gespeeld, als het laatste fluitsignaal heeft geklonken. En hoe waar bleek dit,
toen het in de laatste minuut 22-23 werd voor TOP en zij met een laatste strafworp er 22-24 van wisten te
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maken. Groot was het vreugde. Rood en wit de kleuren. Het applaus lang en gegund. De slaap dichtbij, na
ongeveer 3 minuten in de auto op weg naar huis.
We maken ons op voor een nieuwe week. Een drukke week. Een trainersavond op dinsdag, de AdFysio
Giga Kangoeroedag op vrijdag en de ingebruikname van de zonnepanelen, de uitreiking van het certificaat
Arbitrageproof en de selectie thuis + dagschotel op zaterdag. Kom langs als je tijd hebt, het belooft namelijk
ontzettend gezellig te worden!
Voor wie we zijn? Vanaf nu zijn we uiteraard weer voor dé sportclub van het Westland, VALTO!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma 20 april en zaterdag 23 april

Rijders
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Opstellingen 23-04
Valto 1, 2 en 3 in onderling overleg
Valto 4:
Vertrek: 10.00 uur
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra D, Antoinette
Valto 5:
Vertrek: 13.00 uur
Heren: Marco, Mark, Arnold, Hans R, Frank P
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna
Valto 6:
Aanwezig: 14.00 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Nick, Wouter
Dames: Ryanne, Inge, Imke, Mandy, Lysanne
Valto 7
VRIJ
Valto 8
Vertrek: 10.45 uur
Heren: Michiel, Arie, Bart M, Peter, Ruud S
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Leonie, Marije?

Uitslagen afgelopen zaterdag

Nabeschouwingen
VALTO 1 wilde na de eerdere nederlaag in Tilburg en het onnodige gelijkspel vorige week tegen Victum
laten zien dat het wel degelijk gebrand is om de competitie nog een mooi slot te geven. Ondanks de straffe
wind in Delft wisten zowel hekkensluiter Des als Valto de korf regelmatig te vinden. Na een goed begin zakte
het eerste flink terug. Echter werd er daarna een goede fase ingezet waardoor er alsnog met een 11-11
gelijkspel gerust ging worden. In de tweede helft gingen beide ploegen gelijk op. Richting het einde van de
wedstrijd wist het eerste echter toch een beslissend gaatje te slaan waardoor de eerste tweepunter na de
zaal binnen is: 20-22.
VALTO 2 speelde tevens in Delft en ook tegen Des. Na wat oponthoud doordat de paal gebroken was, kon
er uiteindelijk toch door gekorfbald worden. Het tweede stond vooral de eerste helft aan de goede kant van
de score, maar liet zich na rust toch verrassen door de Delftse hekkensluiter. Door de 16-14 nederlaag kan
het nu weer alle kanten op, in een poule die veel lijkt op die van Valto 1. Alleen Pernix 2 heeft een gat weten
te slaan met de achtervolgers, verder heeft de nummer twee slechts twee punten meer dan de nummer 7 en
slechts drie meer dan de nummer 8.
VALTO 3 zette de prima reeks na de zaal voort en won van degradatiekandidaat Nikantes 3. Ondanks dat
het derde niet het beste van haar spel liet zien, werd er toch een ruime overwinning geboekt: 9-19. Valto 3
heeft door de goede reeks na de zaal zich een goede dienst bewezen in de strijd om lijfsbehoud.
e
VALTO 4 speelde tegen GKV 4. Dit is eigenlijk de enige ploeg die Valto 4 bij kan houden in de 4 klasse.
Zowel in de zaal als op het veld gaat het kampioenschap tussen deze twee ploegen. In tegenstelling tot de
wedstrijd in Den Haag in de zaal, kon het vierde nu wel redelijk eenvoudig winnen van de concurrent.
Uiteindelijk werd het gat zelfs 10 doelpunten: 19-9.
VALTO 5 speelde thuis tegen laagvlieger Achilles. Om de koppositie te behouden moest er gewonnen
worden. Het werd geen briljante wedstrijd, maar aan het einde van de rit tellen alleen de punten en die zijn
wederom binnen. Door een 10-5 overwinning gaat het vijfde nu aan kop in hun poule, het verschil met
achtervolger Avanti is echter slechts één puntje.
VALTO 6 speelde op het gras van Fiks een prima wedstrijd. Ondanks het natte grijs was er geen uitglijder
voor het zesde tegen de hekkensluiter. Er werd een prima 6-16 overwinning geboekt.
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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

VALTO 7 speelde tegelijkertijd met Valto 1 in Des tegen Delft. Waar het eerste de punten wel binnen wist te
slepen, lukte dit het zevende helaas niet. Ondanks de vele pogingen wilde het scoren niet al te goed lukken.
Des deed dit vaker en won dus de wedstrijd. Het werd 11-5 voor de Delftenaren.
VALTO 8 speelde dit weekend niet.
VALTO A1 speelde tegen Avanti A1, de koploper in hun poule. Mede door een aantal invallers uit de B1, die
hiervoor hun eigen wedstrijd opgaven, werd er 70 minuten lang geweldig verdedigd. Dit resulteerde in een
prima overwinning. Wanneer je de koploper op 4 goals kan houden, doe je het prima. Dit betekende ook dat
er niet zo veel doelpunten nodig waren om te winnen. Door de 13-4 overwinning is nu ook het onderling
resultaat in het voordeel van de A1.
VALTO A2 speelde dit weekend niet.
B/C/D-jeugd
Alleen VALTO B1 kwam in actie. Zij speelde uit tegen Oranje Wit B1. Thuis werd er tegen de nummer drie
van de poule met 8-13 verloren. Dit keer ging de B1 met vier invallers op stap, omdat er vanwege blessures
spelers afgestaan moesten worden aan de A1. Geen optimaal uitgangspunt, en dat bleek ook wel uit de
uitslag: er werd met 22-2 verloren. Gauw vergeten en de blik weer richten op de volgende wedstrijd. De B1
speelt dan thuis tegen één van de twee koplopers: KCC B1. Dit zal ook geen makkelijke pot worden, want er
werd dit seizoen al drie keer met ruime cijfers van deze ploeg verloren.
E-jeugd
Valto E1 speelde de thuiswedstrijd tegen Meervogels E2. De uitwedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen, dus
ook deze wedstrijd moesten de punten in De Lier kunnen blijven. De E1 maakte deze verwachting waar en
speelden een goede wedstrijd. In de laatste 10 minuten kon Meervogels nog 7 doelpunten maken waardoor
de uitslag 19-9 werd in het voordeel van Valto. `Komende zaterdag gaat de E1 op bezoek bij ALO E1, de
medekoploper in de poule. Degene die deze pot wint, legt een goede basis voor het kampioenschap.
Valto E2 ging op bezoek bij Refleks E1. Uit ervaring weten we dat dit een pittige tegenstander is. En dat
bleek ook deze keer. Het lukte de E2 niet om een vuist te maken tegen dit team en er werd verloren met 166. Komende zaterdag komt Refleks op bezoek bij Valto. Wellicht dat er dan meer uit de wedstrijd te halen.
Valto E3 was vrij. Zaterdag a.s. spelen zij thuis tegen Avanti E5. Deze teams delen op dit moment de 2e
plaats. Na zaterdag weten wie de runner-up in deze poule blijft.
Valto E4 speelde thuis tegen Phoenix E1. Zij hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen onze E4 de
eerste 2 wedstrijden flink verloren. Het beloofde dan ook een pittige wedstrijd te worden. Valto wist echter
goed tegenstand te bieden maar scoorde helaas net iets minder dan Phoenix. Er werd met 5-7 verloren.
Komende zaterdag komt Lynx E1 op bezoek. Zij hebben (ook) nog geen punten gehaald deze competitie
dus misschien hier het moment om de slag te slaan!
Valto E5 was vrij en speelt zaterdag a.s. tegen SEV E2. Deze ploeg heeft net als Valto nog geen punten, als
is het doelsaldo van Valto vele malen beter. Een kans voor de E5 om hier punten te verdienen!
Valto E6 was ook vrij en gaat zaterdag op bezoek bij Avanti E9. De E6 staat nu op een eerste plaats maar
Avanti zit hun vlak op de hielen. Aan Valto de beurt om hun eerste plaats te verdedigen!
Valto E7 was vrij en speelt zaterdag uit tegen Meervogels E3. Beide ploegen hebben nog geen wedstrijd
verloren. Een wedstrijd om de bovenste plek in de poule dus.
Valto E8 speelde zaterdag ook geen wedstrijd. Komende wedstrijd komt Fortuna E5 op bezoek in De Lier. Zij
staan ongeslagen onderaan. Misschien kan Valto hier verandering in aanbrengen?
F-jeugd
Valto F1 speelde thuis tegen medekoploper Dubbel Zes. Na twee erg eenvoudige overwinningen moest de
F1 deze keer aan de bak! Helaas was het net niet genoeg om de punten in De Lier te houden. Er werd met
11-13 verloren. Komende zaterdag is de return in Den Haag. Misschien dat een overwinning er dan wel in
zit.
Valto F2 had een vrije zaterdag. Zaterdag gaan zij op bezoek bij Weidevogels F1. Valto staat nog puntloos
onderaan waar Weidevogels 1 wedstrijd gewonnen en 1 wedstrijd verloren heeft. Voor Valto de uitdaging om
hier punten weg te halen!

Schoonmaken Villa
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
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22-04

E3+ E4

29-04
06-05
13-05
20-05
27-05
03-06
10-06
24-06
01-07

E5+ E6
geen schoonmaak
E7+ E8
F1+ F2
D1
D2
D3
geen schoonmaak
B2+ B3

Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

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 het 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

Nieuws van de Technische Commissie
Afgelopen weekend stond in het teken van de zaalfinale in
ZiggoDome. Degenen die dit geweest zijn hebben genoten.
Wat een harde werkers zijn die spelers van TOP en dat heeft
ze een mooie zege opgeleverd.
Valto moest natuurlijk ook in actie komen. Eerst een
compliment voor B1 die de hun halve team moesten opofferen aan A1. Maar dat leverde wel wat op. A1
verpletterde zijn naaste concurrent Avanti. Valto 2 trok net aan het kortste einde, maar Valto 1 en Valto 3
pakten wel hun punten.
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Afronding seizoen en blik naar volgend jaar
De TC is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Voor de spelers geldt:
Datum
1 mei

5 mei
De maand juni
18 juni
Juli
4 Augustus
15 Augustus
22 Augustus

Rekening houden met
Uiterlijk afschrijven komend seizoen.
Hopelijk niemand, maar mocht je besluiten om volgend jaar niet te spelen
laat dat dan weten via leden@ckv-valto.nl of rechtstreeks aan Joke van
Oudheusden. Blijf in elk geval overig lid en steun jouw cluppie!
Hemelvaart toernooi bij Veo
Trainen jeugd in nieuwe samenstelling
Toernooi voor jeugdteams in nieuwe samenstelling
Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond
Eerste training voor Valto 1, 2, A1, A2
Eerste training voor Valto 3,4,5, B1, C1, D1
Eerste training overige teams.

Het jaarschema voor komend jaar
Hij komt op de site, maar eenmalig ook hier. Het schema voor komende jaar. Houd hier rekening mee in je
planning!
week
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

tot zaterdag Scholen
compronde
Selectie Sen/A
Andere Valto teams
06-aug zomervakantie 4
Trainen selecties
start 4 augustus / trainingdag op 6 augustus
13-aug zomervakantie 5
Oefenen selecties
Oefenweekend
20-aug zomervakantie 6
Oefenen wedstrijdsport
Oefenweekend
Wedstrijdsport: oefenweekend
27-aug schoolweek 1
Oefenen allen
Oefenweekend
Alle teams: oefenweeekend
03-sep
1
10-sep
2
17-sep
3
24-sep
4
01-okt
5
08-okt
6
15-okt
7
22-okt herfstvakantie
inhaal
vrij van 16 oktober tot 23 oktober (tenzij inhaal!)
vrij van 16 oktober tot 23 oktober
29-okt
Oefenen selecties
Oefenweekend
05-nov
Oefenen allen
All-Day-Valto
All-Day-Valto
12-nov
1
19-nov
2
26-nov
3
03-dec
4
10-dec
5
17-dec
6
24-dec Kerstvakantie
vrij
vrij van 23 december tot 2 januari
vrij van 18 december tot 2 januari
31-dec Kerstvakantie
vrij
07-jan
7
14-jan
8
21-jan
9
28-jan
10
04-feb
11
11-feb
12
18-feb
13
25-feb
inhaal
vrij van 24 februari tot 5 maart (tenzij inhaal)
vrij van 24 februari tot 5 maart
04-mrt Voorjaarsvakantie
inhaal
11-mrt
14
18-mrt
in/besl/KvN
Trainingsweekend
Trainingsweekend
25-mrt
inh/uitw/oefenen
Oefenweekend - Summer here we come
Oefenweekend - Summer here we come
01-apr
8
08-apr
9
15-apr Paasweekend
10
22-apr
inhaal
vrij van 21 april tot 30 april
29-apr Meivakantie
inhaal
06-mei
11
13-mei
12
20-mei
13
27-mei
14
(hemelvaartsdag 25 mei is inhaaldag!)
(hemelvaartsdag 25 mei is inhaaldag!)
03-jun Pinksterweekend
inhaal/beslis
10-jun
inhaal beslis
Einddag
Einddag
17-jun
inh/beslis/NKD
24-jun
Jeugdweekend
Jeugdweekend
01-jul
08-jul
15-jul
Zomervakantie week 1
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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
?

Herhaling berichten
De ballen mee naar huis!
Zoals al eerder gecommuniceerd: we gaan de ballen niet meer opslaan in de rekken maar (net als in de
zaalperiode) gaan ze gewoon mee naar huis in netten. De reden is dat wij steeds meer ballen kwijtraken als
ze opgeslagen worden in het ballenrek, en dat we ze in de zaalperiode (als ze in netten mee naar huis gaan)
nauwelijks kwijt raken.
Aan de trainers / coaches het verzoek: kijk even goed hoe jullie dat met de spelers regelen. Neem ze zelf
mee of laat de jeugdspelers helpen, maar zorg dat ze wel verantwoord op de fiets kunnen!

Thee of limonade?
Genieten jullie ook van de thee of limonade in de rust van de wedstrijd? Nou, veel teams niet. De thee of
limonade wordt vaker niet opgehaald aan de bar dan wel. Verzoek aan de leiders: stem vooraf even af met
barpersoneel of je team wel of niet een drankje nemen in de rust. Wil je niet, hoeven de barmedewerkers dat
ook niet in te schenken. Vraag het ook even voor je tegenstanders. Verspilling is zonde!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Trainers / coaches gezocht
Beste allemaal,
Ik ben namens de TC weer begonnen met het invullen van de trainers/coaches voor het nieuwe seizoen.
We krijgen weer veel teams met veel leuke en enthousiaste kinderen die het korfballespelletje willen spelen,
willen leren spelen en hierin ook beter willen worden.
En daar hebben we uiteraard jullie hulp weer bij nodig.
Zoals eerder al gemeld zijn we bezig om de trainingsopzetten aan te passen. De eerste trainersavond is a.s.
dinsdag. Een aantal van jullie zijn al uitgenodigd voor deze avond. Er komt nog een vervolg, zodat we
uiteindelijk een grote groep trainers weten te kunnen bereiken.
Volgend seizoen willen we ook starten met de KT2 cursus. (www.knkv.nl/opleidingen-main/soortenopleidingen/korfbaltrainer-2/). Dit is echt een aanrader. Het helpt je bij het maken van je trainingen, maar ook
hoe om te gaan met bepaalde situaties op de training. Het is ook een mooi moment om deze situaties met
elkaar te delen. De duur van deze cursus is twaalf weken. Ook als je verder wilt in het trainersvak is dit de
benodigde basis. Je kunt daarna de vervolgcursus (KT3) doen.
Je kunt je hiervoor ook alvast opgeven.
Ik heb al veel reacties gekregen, maar nog niet van iedereen. Via deze weg wil ik jullie nogmaals vragen om
onderstaande vragen in te vullen en dit graag mij te sturen, zodat ik er verder mee kan gaan.

Naam:
…
Welke leeftijdsgroep zou je trainen willen geven: …
Met wie wil je trainen geven: …
De Bijblijver, 18 april 2016
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Telefoon(0174)
(0174)515587
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Vanaf hoe laat kan je trainen geven: …
Wil je (ook) coachen:
…
Wil je deelnemen aan de KT2 cursus : …
Opmerkingen:

…

Alvast bedankt en als je nog vragen of opmerking hebt die je liever niet via de mail wilt versturen, schroom
niet om me aan te schieten als je me op het veld ziet.
Groet,
Johan van der Meer
CKV VALTO te De Lier
Tel.: 06-53154889
e-mail: cooAenB@ckv-valto.nl

VALTOBIDONS,
De valtobidons zijn er nog!
Ze staan iedere week op de bar in de Villa. Ben ik niet aanwezig dan kunt
u het bedrag van € 2,50 in het bakje doen dat erbij staat.
Groet,
Johan van der Meer

To Val
Een jongeheer uit VALTO 8
heeft jarenlang gedacht
dat hij in een topteam speelde.
Tot de coach hem mededeelde
dat hij voortaan in het eerste werd verwacht.

De trainer van
VALTO 4
heeft in zijn werk steeds minder plezier.
De dames en heren zijn vergeten
dat ze nog niet alles weten.
Voortaan schrijft hij alles op papier.

Een lieve meid uit VALTO 7
is vorige week zo maar weggebleven.
Haar team had daardoor veel verdriet,
want zo iets doe je toch zo maar niet:
had gewoon netjes afgeschreven.

De supporters van VALTO 3
vertonen vaak een vorm van hysterie.
Ik kan dat eigenlijk best begrijpen
te vaak is het tegen het einde billenknijpen:
en dat mag niet….verderrie

Een goede verdediger uit VALTO 6
geeft doordeweeks vakkundig les
aan pubers en andere personen.
Vanaf deze plaats wil ik beklemtonen:
ook dat doet hij met veel succes.

Een echtpaar uit VALTO 2
Doet elke week trouw mee
Dat lijkt gewoon, maar dat is het niet
Daarom treur ik niet……
Over hun bijdrage ben ik zeer tevree.

De aanvoerder van VALTO 5
heeft al jaren een eigen bedrijf.
Op zaterdag laat hij dat even los
en is zijn partner de klos.
Gelukkig is het een familiebedrijf.

Diverse spelers uit VALTO 1
hebben naar mijn zin te veel gemeen.
Ze gaan de vereniging verlaten.
Eigenlijk wil ik daarover niet praten.
VALTO sluit de rijen…….aaneen.

Wedstrijdverslagen
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VALTO selectie wacht nog op eerste 100 % weekend.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Nadat het vorige week bijna gelukt was om een 100% score aan de selectie wedstrijden over te houden, was
het doel om het nu dan echt te gaan doen. VALTO 3 moest op bezoek bij Nikantes in Hoogvliet, waar in de
thuiswedstrijd met 19-10 van werd gewonnen. Hoewel deze tegenstander met drie punten minder slechts
één plaats onder VALTO staat in de ranglijst, was het ook deze keer geen heel spannende wedstrijd. Ook
deze keer kreeg Nikantes 2 alle hoeken van het veld te zien. Bij de stand 9-19 floot de scheidsrechter voor
het laatst en neemt VALTO 3 afstand van de degradatie plaats. Volgende week komt KVS 5 op bezoek in De
Lier, waar in september ons 3e een total off day had en met 8-3 verloor. Dit kan alleen maar beter op eigen
veld. Zeker met de steun van het nodige VALTO publiek.
VALTO 2 ging samen met het vlaggenschip op bezoek bij DES in Delft om de punten op te halen. De
thuiswedstrijd werd met 14-10 gewonnen en in de zaalcompetitie werd tweemaal ook gewonnen, waarbij
vooral de laatste zaalwedstrijd het verschil met de Delftse reserves erg groot was. Vol vertrouwen werd er
dan ook aan de wedstrijd begonnen. Vandaag startte Niels K bij de reserves, omdat hij deze week bij de
trainingen last had van zijn enkel. Marco wilde liever met een fitte ploeg aan zijn wedstrijd beginnen,
waardoor Bart en Niels van plaats wisselden. Onder leiding van scheidsrechter Peeters ging de wedstrijd
van start. Binnen enkele minuten stond er een 0-3 voorsprong op het scorebord en leek het een herhaling
van de zaalwedstrijd te worden. DES 2 hoopt echter als rode lantaarndrager de aansluiting te krijgen met de
middenmoot en heeft ook wat mutaties binnen de spelersgroep doorgevoerd. De ruggen werden bij de
thuisploeg gerecht en met vijf doelpunten op rij waren de rollen ineens omgedraaid. Laurens wist met twee
afstandsschoten deze 5-3 achterstand weer recht te zetten. Na de 6-6 van Ron vanaf de strafworpstip werd
er in het laatste kwartier voor de thee door VALTO een tandje bij geschakeld, wat resulteerde in een gaatje
van drie. De ruststand werd echter door DES op het scorebord geschoten. De kleedkamers werden
opgezocht bij deze 7-9 ruststand.
VALTO kwam niet scherp uit de kleedkamer, maar dat zelfde gold voor de thuisploeg. Het duurde een aantal
minuten voor Laurens onze voorsprong naar 7-10 bracht, maar daarna wilde het weer lange tijd niet lukken
bij de Lierse ploeg. Pas tien minuten later was Ron weer trefzeker, maar toen had de thuisploeg de stand al
omgebogen naar een 12-10 voorsprong. Door Lisanne en Laurens werd het bij 13-13 weer gelijk en had
VALTO nog een kwartier om orde op zaken te stellen. De inbreng van verse spelers aan DES zijde moest er
voor zorgen dat de punten in Delft zouden blijven, maar VALTO wilde nog niet van opgeven weten. De
thuisploeg kwam weer op voorsprong, maar Ron zorgde weer voor de gelijkmaker. Niet veel later was daar
echter alweer de kleine voorsprong voor DES en werd Mariska ingebracht in een poging de overwinning toch
binnen te slepen. Met nog zeven minuten op de klok vergrootte DES de voorsprong naar 16-14, maar was er
nog geen paniek. DES ging echter nu wel heel zorgvuldig de aanvallen opzetten en de schoten die af en toe
gelost werden vlogen wel erg ver over de korf heen. Helaas is de heer Peeters geen scheidsrechter die fluit
voor tijdrekken, wat we in het verleden al vaker hebben gemerkt. DES kon dus zo de wedstrijd uitspelen en
de punten in Delft houden. VALTO 2 blijft met deze nederlaag met 10 punten wel nummer twee in de poule,
maar ziet de koploper aan de horizon verdwijnen. Pernix 2 staat nu acht punten los en kan bij een gelijkspel
volgende week tegen Tilburg 2 de champagne openen. Voor VALTO geldt echter dat er punten gepakt
moeten worden, want de staartploegen zijn tot drie punten genaderd. Eén van deze ploegen is Vitesse uit
Barendrecht. Zij zullen volgende week naar De Lier zal komen met maar één doel en dat is punten pakken
voor lijfsbehoud. De wedstrijd in september was een prooi voor Vitesse, maar toen kampte wij nog met een
volle blessure bank. VALTO 2 kan de steun van de negende man echter wel goed gebruiken.
Het vlaggenschip van VALTO wacht nog steeds op de eerste overwinning na de zaal. Tegen DES werd in de
drie voorgaande wedstrijden twee maal gewonnen, maar de laatste zaalwedstrijd was een prooi voor de
Delftse ploeg. VALTO 1 was toen echter uitgespeeld en stond niet bepaald hun beste wedstrijd te spelen in
de Hoornbloem. Dit moest vandaag beter wilde we de aansluiting met de koploper TELSTAR niet kwijt willen
raken. De boodschap was duidelijk na het verlies van VALTO 2 dat we op onze tellen moesten passen, want
ook het vlaggenschip van DES wil maar wat graag van de laatste plaats af. Zij gaven van het begin af aan
dan ook flinke druk op de VALTO aanvallers, waardoor we even moesten wachten op de openingstreffer.
Deze viel toch aan Lierse kant door Rob en in de volgende aanval verdubbelde Judith de voorsprong. Na de
0-3 van Bart wist DES terug te komen tot 2-3, maar toen gaf VALTO even gas en liep uit naar een 2-6
tussenstand. Wat er toen in de koppies van de spelers gebeurde weet niemand, maar feit is wel dat er
ineens een omschakeling plaats vond. Er werd minder dynamisch gespeeld en op verkeerde momenten het
schot gepakt, waardoor er veel balverlies werd geleden en één schots aanvallen waren. De thuisploeg
maakte hier dankbaar gebruik van en boog met acht treffers op rij de achterstand om naar een 10-6
voorsprong. Marco moest even boos worden om de spelers weer wakker te schudden, waarna Judith de
doelpuntloze periode van tien minuten doorbrak. Binnen vijf minuten was de stand weer gelijk door Judith,
Ellen, Frank en Thom. Toen werd het weer even stil rond de korf, maar op slag van rust leek VALTO dan
toch met een voorsprong de kleedkamer op te mogen zoeken door de verzilverde vrije bal van Thom. In de
dying seconds van de eerste helft mocht ook DES nog een vrije bal nemen en ook zij maakte deze af, zodat
de ruststand op 11-11 uit kwam.
Het eerste deel bleek dus een beetje voor niets en begonnen we weer met beide ploegen in evenwicht. DES
was nu echter beter bij de les en hield de eerste tien minuten gelijke tred met VALTO. Met om en om scoren
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stond er na tien minuten 14-14 op het bord. De thuisploeg was gebrand op een overwinning en schakelde
een tandje bij en wisten weer een gaatje te slaan naar 16-14. Frank en Rob zorgden er voor dat VALTO de
aansluiting hield en Thom zorgde ervoor dat we bij 17-17 weer langszij kwamen. Nu pakte VALTO gelijk door
en met Laurens op de plaats van Bart was DES het even kwijt. Frank zorgde weer met twee treffers voor een
Lierse voorsprong, die we niet meer uit handen zouden geven. Het bleef de laatste vijf minuten nog wel
spannend, maar VALTO had op elk Delfts doelpunt een antwoord. Zo werd met zorgvuldig opgezette
aanvallen in de laatste minuut het verschil door Thom op 19-21 gezet en was de buit binnen. Even leek het
dat VALTO een positief doelsaldo zou hebben na dit weekend, maar door het laatste doelpunt is dit nu in
evenwicht. De wedstrijd werd afgefloten bij 20-22 en werd het tijd om de warme kantine op te zoeken. De
VALTO supporters die de kou trotseerden hebben kunnen zien dat ons vlaggenschip wel degelijk in staat is
een overwinning veilig te stellen door in de slotfase de juiste keuzes te maken. Zaak om dit vast te houden
en volgende week met een fitte selectie Vitesse met lege handen naar huis te sturen. VALTO 1 houdt dan de
aansluiting op de koplopers en doet goede zaken voor lijfsbehoud in deze lastige poule. Alle supporters weer
bedankt voor jullie steun en we zien u graag volgende week bij de Villa. Wellicht kunnen we het eerste 100%
weekend vieren.
Tot zaterdag, Arno van Leeuwen.

Valto 4 – GKV 4
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen GKV op het programma, de nummer 1 uit de poule. De vorige
wedstrijd tegen GKV ging verloren, dus wij waren extra gebrand om de koppositie over te nemen.
Met Kees als coach en Roland als reserve (aangevuld met V5, waarvoor dank!) begonnen wij aan de
wedstrijd. Net als de voorgaande veldwedstrijden waren we de eerste helft lekker scherp en zodoende
konden we al snel een voorsprong pakken op onze Haagse gasten. Het verschil bleef hangen tussen de 3
en 4 punten verschil en bij rust stond het 11-8 in ons voordeel.
Onze tweede helft bleek de afgelopen veldwedstrijden een moeizame fase..zacht uitgedrukt. Maar in deze
wedstrijd lukt het ons om de rust te houden, de doelpunten te maken en dus de winst binnen te slepen. De
einduitslag was 19-9. De koppositie is dus weer in Lierse handen en dit hopen we vast te kunnen houden!
Groetjes Valto 4

Avanti A1 - VALTO A1
Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf
Tot mijn grote spijt moet ik u wat weekjes bijpraten. Ten eerste is de A1 in de zaal uiteindelijk op de 3e plaats
geëindigd in de overgangsklasse, waar er misschien wel promotie in had gezeten. Maar desondanks echt
een prima zaalseizoen voor deze jonge ploeg. Daarna 2 oefenwedstrijden gespeeld, er werd eerst
gewonnen van hoofdklasser KVS en daarna verloren van RWA na een matig optreden. Vervolgens de
herstart van de buitencompetitie, waar we in de 1e klasse dus op een 2e plaats staan met 2 punten
achterstand op koploper Avanti. De competitie ging verder met een uitwedstrijd bij Maassluis, maar ik ga
daar niet teveel woorden aan vuil maken. Zo'n beetje alles zat tegen, en uiteindelijk werd er zeer onverdiend
verloren met 18-15. Echter verloor concurrent Avanti ook, dus het verschil bleef 2 punten. Valto speelde
vorige week niet en Avanti speelde gelijk, dus het gat werd 3 punten met een wedstrijd minder gespeeld. En
dit weekend mochten we dus naar Pijnacker toe, voor een heel belangrijk duel. We waren dan ook met heel
wat troepen afgereisd, waarvoor grote dank. Er werd goed gestart maar toch weinig gescoord. Er stond veel
wind en beide ploegen moesten daar duidelijk mee leren omgaan, en toen dat beter ging kwam Valto 0-2
voor. Deze voorsprong werd uitgebreid naar 1-4, en in de rust was het uiteindelijk 3-5. Dramatische
ruststand natuurlijk, maar gelukkig wel in ons voordeel. De tweede helft was Avanti echt helemaal nergens
meer. Frustratie onderling en Valto maakte er dankbaar gebruik van door heel goed te spelen en zo met 310 voor te komen. Valto speelde scherp en dominant en maakte de tweede helft de kansen beter af. Ook
werden er door het lengte overwicht zeer veel rebounds en duels gewonnen, waar Avanti ook maar geen
antwoord op had. Alle 8 zeer goed gespeeld en zeker ook de invallers uit de B1, jullie waren belangrijk
zaterdag! Uiteindelijk werd er met 4-13 gewonnen en dat betekent dat we nu nog steeds 2e staan, maar dat
de voorsprong van Avanti geslonken is tot 1 punt. En Valto heeft een wedstrijd minder gespeeld niet te
vergeten, dus Valto heeft alles volledig in eigen hand. Te beginnen aanstaande zaterdag tegen
Weidevogels. Er staan nog 5 finales op het programma, waarvan we er nog liefst 4 (!) op eigen veld mogen
spelen. Ons eigen Valto-publiek kan dus een flink steentje bijdragen aan deze kampioensrace van de A1.
Het worden nog 5 spannende weken! Tot volgende week!
De A1

Oranje Wit B1- VALTO B1/C1/B2/A2
Zoals de titel al laat zien, we waren niet compleet. De reden? De A1 is belangrijker, dat is zeker logisch,
maar ik denk dat niemand met mij had willen ruilen. De B1 is afgelopen zaterdag met 22-2 het veld
afgeveegd, het was denk ik verschrikkelijk om te zien, maar om in het veld te staan was het nog erger.
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
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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

Jammer en het komt door het missen van 4 spelers, 3 spelers naar de A1 en 1 speelster geblesseerd.
Zonde, we hadden misschien wel iets kunnen doen tegen Oranje-Wit, maar het was ons niet gegund.
De enige bereikte mijlpaal: Max was één van de topscorers. Zo zie je maar, "elk nadeel heb zijn voordeel."
Twan, Inge, Bas, Laura, Jan-Pieter en Liz, bedankt voor het invallen. Publiek weer bedankt voor de steun,
dankzij jullie aanmoediging konden we er nog 2 ingooien. Sheila, bedankt voor het warmhouden van de
bank, je was weer foutloos, maar volgende week toch graag weer op het veld.
Complimenten aan de overgebleven spelers van de B1 op het veld. We hebben het positief gehouden, ons
best gedaan, volgende keer beter.
Laat dit een eenmalig voorval zijn geweest, want op deze manier zet je VALTO niet op de kaart als "Dé
sportvereniging van het Westland."
Ik baal hier echt van.
Martijn

Valto D1
Vandaag had de D1 geen wedstrijd maar ze gingen naar de korfbal league finale.
Eerst gingen ze naar de A1 finales en daar was de winnaar Groen-Geel. Toen gingen we naar beneden en
hadden we de kampioenen parade daar kregen we een medaille en moesten we op de foto. Daarna was er
een wedstrijd voor de 3e en 4e plek, daar won Blauw-Wit. Toen kwam er een optreden van Leona Pilippo.
En dan kwam het belangrijkste de finale tussen Top en PKC, het was heel spannend maar op het eind wist
top met 2 punten verschil te winnen
Groetjes Elise

Valto D3 (vorige week)
Valto D3 moest tegen KVS-Maritiem D2 spelen. In de eerste 10 minuten stond Valto al 0-3 voor!
De doelpuntenmakers waren Ilse, Jens en Sanne. De tegenstanders scoorden pas aan het einde van de
eerste helft.
Na de rust was het eerste doelpunt al aan de kant van Valto, in de eerste 10 seconden van de tweede helft
scoorde Daan alweer.
Het vak van Daan stond in de verdediging en het vak van Justin was aan het aanvallen. En ja hoor, Justin
gooide de bal in de korf.
Zo was het al 4-7 voor Valto. De D3 bleef scoren, maar tussendoor lieten ze ook wat doelpuntjes door.
Toch sleepte Valto de overwinning binnen en won met 6-9!

Valto E1
Lekker weer wel aardig wat wind!
Eerste helft ging snel ,9-2 voor en invaller Estelle 2 gescoord !!!
Goed gespeeld Sanne en Tim Krapels namen de rest voor hun rekening.
Na de rust gingen we goed van start met 15/2.
De laatste tien minuten ging niet lekker we kregen er zeven om ons oren!
De verdediging was even wat minder maar iedereen heeft gescoord en wat een score! De eindstand 19/9
gewonnen lekkerrrrr
Tim van lier.

Valto E4
Na twee flinke nederlagen tegen VEO E1, stond er vandaag weer een E1 op
het programma: Phoenix E1. Zij hadden ook al twee wedstrijden flink
gewonnen, dus we wisten dat het niet eenvoudig zou worden. Maartje was
er vandaag niet, gelukkig wilde Christy bij ons meedoen. De wedstrijd
begon goed voor Valto. We kwamen als snel 1-0 en 2-0 voor. Maar toen
kwam Phoenix op gang en stonden we na een tijdje 2-3 achter. Valto bleef
echter doorvechten en pakte hier en daar een doelpuntje mee. Phoenix,
wat net even wat feller was dan Valto, deed hetzelfde. Valto had wel
meer de bal maar Phoenix was zuiverder in het afmaken. Hierdoor stond er
aan het einde van de wedstrijd 7-9 op het blaadje van de scheidsrechter.
Helaas verloren!!! Maar wel een goede wedstrijd gespeeld en geen heel
groot verschil in de uitslag. Goed gedaan! En de strafworpen wonnen we
gewoon. Komende zaterdag spelen we tegen Lynx E1. Zij hebben tot nu toe
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twee keer flink verloren van Phoenix. Hier liggen dus kansen voor de E4
om deze competitie ook punten te behalen!
Groetjes,
Valto E4

Valto F1 - Dubbel zes
In de verplaatste wedstrijd tegen Dubbel zes is ons Valto team op volle sterkte. Na een stroef begin lukt het
Valto om met inzet van de superspeler de concentratie in het spel te krijgen. Daarna pakt Valto het spel
goed op en wordt er goed overgespeeld. We zijn een gelijkwaardige tegenstander. In beide teams wordt
regelmatig gescoord en gaan de rust in met 6-5.
Na de rust lukt het Valto om in de derde 10 minuten de voorsprong te behouden. Helaas wordt het spel van
Dubbel zes steeds sterker en sluiten we de wedstrijd af met een stand van 11-13. Goed gespeeld, volgende
week proberen we naar huis te gaan met een overwinning tegen dit team!

Oproep voor alle
superhelden!

Verdere
info volgt
binnenkort!
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24 t/m 26 juni
houden wij weer
ons jeugdweekend!
Houd deze datum
dus vrij!
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