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De ballen!
Afgelopen week zag ik opeens een bericht voorbij komen waait bleek dat VALTO 250 euro aan ballen had
gewonnen. Mooi! Maar, wacht eens even, waarmee dan eigenlijk? Ik moest even heel goed nadenken. En
ineens schoot het me te binnen. We waren zó enthousiast geweest met het kopen van tickets voor de
Korfbalfinale in Ziggo Dome, dat we in de top 5 waren beland van veelkopers. Hoewel we daar vooraf niet bij
stil hebben gestaan, is het natuurlijk wel leuk. Daarnaast zag ik dat er ook een originaliteitsprijs was, helaas
niet voor ons. Dus, aangezien we ook nog eens 15 kaarten extra besteld hebben, zetten we voor volgend
jaar gewoon nog hoger in en doen we dat op zeer originele wijze. Twee vliegen in één klap!
Afgelopen weekend was het grotendeels weer een feest om op de velden rond te lopen, bij de kangoeroes,
de jeugdwedstrijden en bij enkele wedstrijdsportteams. De ballen vlogen door de lucht en in de korf. Echter
niet altijd vanzelfsprekend. Hier en daar was er een gebrek aan scheidsrechters. Dat kwam deels door een
foutje in Sportlink, waar we naar gaan kijken. Maar ook waren er mensen die niet goed hebben opgelet bij
het lezen van de Bijblijver/e-mail of dachten … “ja, de ballen". Ik sluit me aan bij het stukje van Cock dat hij
vorige week schreef. Wees alsjeblieft zorgvuldig bij het kijken of jouw naam op het programma staat. En kun
je niet, regel dan iemand anders. Vanuit de scheidsrechterscommissie gaan we dit ook anders aanpakken.
We zorgen er voor dat de indeling voor het seizoen compleet is, dat je vooraf weet welke wedstrijden je moet
fluiten, dat je dus tijd genoeg hebt om te ruilen, dat je vooraf een e-mail krijgt en ook herinnerd wordt per
SMS. Hiermee hopen we dat geen enkele wedstrijd ooit nog zonder scheidsrechter zit.
Komende maanden gaat er weer van alles gebeuren bij VALTO. De ballen vliegen echt alle kanten op. We
hebben de potgrondactie, de Summer Here We Come oefenzaterdag, de Giga Kangoeroedag, het WK 2tegen-2, het Schoolkorfbaltoernooi, de einddag en het NK voor B-jeugd dat VALTO op 17 juni mag gaan
organiseren. Jullie begrijpen dat voor al deze geweldige activiteiten weer vrijwilligers nodig zijn. Vandaar dat
ik jullie wil vragen om goed op te letten en gehoor te geven aan de diverse oproepen die de komende tijd
voorbij zullen komen. Want … als iedereen iets doet, is dat niet alleen enorm gezellig, maar ook maken de
vele handen licht werk. Zoals altijd. Echt waar.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 18 februari 2017
TIJD

WEDSTRIJD

SCHEIDSR

LOCATIE

HAL

19:15

Vitesse (Ba) 1

-

Valto 1

Cor Bond

Bongerdhal

Vitesse

18:00

Vitesse (Ba) 2

-

Valto 2

Marco v.d. Beukel

Bongerdhal

Vitesse

15:00

Excelsior (D) 3

-

Valto 3

Daan Hoekstra

De Buitenhof

Veld 1

15:45

Valto 4

-

Sporting Trigon 3

Peter Paulus

Vreeloo-hal

Hal 1

16:55

Valto 5

-

ALO 3

Vreeloo-hal

Hal 1

16:15

Valto 7

-

Avanti (P) 10

Daniël Verbaan

Vreeloo-hal

Hal 2

18:05

Valto 8

-

De Meervogels 8

Niels Koole

Vreeloo-hal

Hal 1

14:25

Valto A1

-

TOP/Quoratio A2

Wouter Eijgenraam

Vreeloo-hal

Hal 1

12:15

Valto A2

-

Avanti (P) A5

Thomas Ris

Vreeloo-hal

Hal 1

13:25

Valto B1

-

DeetosSnel B2

Vreeloo-hal

Hal 1

11:15

Valto B3

-

Fluks B2

Ruben van der Lugt

Vreeloo-hal

Hal 1

14:45

Fortuna/
Delta Logistiek C2

-

Valto C1

Marco Sparreboom

Fortuna-hal

Veld 1

13:15

Valto C2

-

Dubbel Zes C1

Hans Ridder

Vreeloo-hal

Hal 2

14:15

Valto C4

-

Excelsior (D) C1

Nia van den Berg

Vreeloo-hal

Hal 2

13:10

KVS/Maritiem D1

-

Valto D1

De Blinkerd

Veld 1

15:15

Valto D2

-

Achilles (Hg) D1

Ellen de Ruiter

Vreeloo-hal

Hal 2

11:15

Valto D3

-

Fortuna/
Delta Logistiek D5

Denise Herbert

Vreeloo-hal

Hal 2

12:15

Valto D4

-

VEO D3

Mandy Herbert

Vreeloo-hal

Hal 2

10:30

ODO E2

-

Valto E1

De Hofstede

Veld 1

11:00

Fortuna/
Delta Logistiek E4

-

Valto E4

10:30

ODO E4

-

Valto E5

De Hofstede

Viertalveld

13:00

Futura E2

-

Valto E6

Zuidhaghe

Veld 1

10:15

Valto F1

-

Fiks F1

Vreeloo-hal

Hal 2
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Fortuna-hal

Opstellingen zaterdag 18 februari 2017
VALTO 1
aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
VALTO 2
aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
VALTO 3
vertrek: 13:45
Dames: Joyce, Romy B, Rosalie, Mariska, w.a.
Heren: Michael, Twan, Thomas, Derk, Steven, Daniel
VALTO 4
aanwezig: 15:00
Dames: Denise, Laura M, Lisa de R, Antoinette, Laura H, Ellen V
Heren: Rob, Kees, Niels K, Ruben, Roland
VALTO 5
aanwezig: 16:10
Dames: Petra, Esther, Helma, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
Heren: Jeroen, Hans, Twan K?, Simon K?, w.a.
VALTO 6

Is vrij

VALTO 7
vertrek: 15:45
Dames: Petra, Linda, Marije, Gerda, w.a.
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Wouter
VALTO 8
aanwezig: 17:30
Dames: Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, Fiona
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Bart M, Peter, Marco

Uitslagen
Vriendenschaar 1
Vriendenschaar 2
DES (D) 4
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
Weidevogels 5
VALTO A1
Excelsior (D) A3
VALTO B1
Dijkvogels B2
Phoenix B2
ALO C1
VALTO C2

-

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
KZ Danaïden 3
Meervogels 4
KVS/Maritiem 7
KVS/Maritiem 8
VALTO 8
Meervogels A1
VALTO A2
PKC B2
VALTO B2
VALTO B3
VALTO C1
Phoenix C1

16 - 19
17 - 17
23 - 10
18 - 17
15 - 18
12 - 9
13 - 10
20 - 8
27 - 22
6 - 26
10 - 12
6-7
10 - 7
3 - 16

VALTO C3
VALTO C4
Weidevogels D1
VALTO D2
Refleks D2
VALTO D4
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
VALTO E6
VALTO F1

-

Die Haghe C2
Futura C1
VALTO D1
Die Haghe D2
VALTO D3
ODO D2
Phoenix E1
Madjoe E2
ALO E1
ONDO (G) E4
DKC E1
Die Haghe E4
Excelsior (D) F1

11 - 4
8-7

DES (D) F2

-

VALTO F2

9-9

17 - 2
3-7
4-1
9 - 10
7-4
10 - 17
13 - 13
10 - 6
5 - 14
22 - 7

Nabeschouwingen
Afgelopen week tegen Excelsior werden er helaas geen punten gehaald door de selectie, dit weekend uit
tegen Vriendenschaar stonden er weer 2 ploegen met goede hoop! In een sterke wedstrijd van VALTO 1
werd er heel net met 16-19 gewonnen!
VALTO 2 heeft de afgelopen drie wedstrijden op rij gewonnen, mogen we stiekem al spreken van een
soepele 2e seizoenshelft? Ook het 2e mocht tegen Vriendenschaar spelen en uiteindelijk bleken de ploegen
gelijkwaardig: 17-17 gelijk.
VALTO 3 verloor vorige week tegen Dijkvogels en heeft het erg moeilijk in haar poule. Dit weekend mocht
het 3e naar Den Hoorn voor de wedstrijd tegen DES, ondanks de inzet bleek het 3e niet sterk genoeg: 2310.
VALTO 4 won vorige week nog van Victum en dit weekend stond KZ Danaiden op het programma. Dit zou
een spannende pot worden en dat bleek ook in de einduitslag, 18-17 winst!
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

VALTO 5 verloor vorige week helaas tegen Achilles en dit weekend stond Meervogels alweer op het
programma. Vorige keer werd er nog ruim van verloren en dit weekend stond het 5e in een zeer gewijzigde
opstelling klaar om de strijd aan te gaan. Het bleek net niet genoeg, er werd met 15-18 verloren.
VALTO 6 won vorige week tegen Avanti en dit weekend stond de spannende wedstrijd tegen KVS op het
programma, de virtuele medekoploper van VALTO. In een wedstrijd die niet heel goed was maar wel
spannend kon VALTO 6 de punten van de Vissen afsnoepen, 12-9 winst!
VALTO 7 speelde vorige week nog gelijk tegen ONDO met 7-7 en dit weekend mocht ook het 7e tegen KVS
spelen. VALTO bleek de smaak weer te pakken te hebben na vorige week, er werd netjes met 13-10
gewonnen!
VALTO 8 won vorige week weer en is weken achter elkaar punten aan het verzamelen. Dit weekend ging
het wat moeizamer bij 8, de doelpunten vielen niet lekker. Er werd zodoende met 20-8 verloren.
Tenslotte, aan iedereen dit dit leest wil ik mijn dank uitspreken naar de reserves die week in week uit het
mogelijk maken dat andere teams volledig of met backup aan een wedstrijd kunnen beginnen. Door ziektes
of blessures is het krap geweest de afgelopen weken, laten we hopen op gezondere tijden!
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris zaal
VALTO A1 speelde thuis tegen Meervogels A1. Uit werd er een ruime overwinning tegen deze ploeg
gehaald: 13-27. Dit keer stond er, door een zieke dame en een afwezige dame, een ietwat ander A1 binnen
het veld. De dames van de B1 die de lege plekken opvulden, lieten zien het niveau aan te kunnen, en
draaiden prima mee. Een sterke eerste helft zorgde ervoor dat er met rust al een 18-9 voorsprong op het
scorebord stond. In de tweede helft verslapte de A1 en liet het Meervogels onnodig dichtbij komen. De
overwinning kwam gelukkig niet in gevaar en zo werd er met 27-22 gewonnen. A.s. zaterdag de laatste
thuiswedstrijd van het zaalseizoen, thuis tegen TOP A2. Uit werd er in een moeizame wedstrijd met 10-13
gewonnen.
VALTO A2 speelde uit tegen Excelsior A3. De thuiswedstrijd tegen deze ploeg ging niet door, omdat
Excelsior geen complete ploeg op de been kreeg. Dit keer had VALTO wat moeite om de ploeg compleet te
krijgen. Een blessure en een afwezige dame zorgde ervoor dat er nog maar twee dames overbleven. Verder
speelden de meeste A en B ploegen tegelijk, dus het was puzzelen. Met een heer als dame en een inval
dame kon er gelukkig toch compleet aan de wedstrijd begonnen worden.
En zoals verwacht had de A2 weinig moeite met Excelsior. Er werd weer lekker gescoord, en zo won de A2
met 6-26. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Avanti A5 op het programma. Tegen deze ploeg werd
ook nog niet eerder gespeeld. Zij hebben na 8 wedstrijden 12 punten en kunnen door twee keer van VALTO
te winnen op gelijke hoogte komen met VALTO, maar gezien de uitslagen is de verwachting toch dat VALTO
deze wedstrijden gewoon zelf gaat winnen en op gaat naar een ongeslagen kampioenschap.
VALTO B1 speelde thuis tegen PKC B2. Uit werd er nipt verloren, 13-12, en was het VALTO die steeds in
de achtervolging moest. Dit keer ging de B1 voortvarend van start en nam het brutaal een voorsprong van
een paar doelpunten. Helaas kon dit niveau niet worden vastgehouden, misschien ook wel doordat twee van
de vier dames al een wedstrijd in de benen had bij de A1.... VALTO kon niet anders dan toezien hoe PKC
weer dichterbij kwam en zelfs op voorsprong kwam. En zo werd er ook dit keer weer verloren: 10-12. A.s.
zaterdag speelt de B1 thuis tegen Deetos B2. Uit werd er met 11-15 gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B2. Thuis werd er met 8-12 van deze ploeg verloren. Om nog een
(kleine) kans te behouden op het kampioenschap moest er dit keer gewonnen worden. In een spannende
wedstrijd, die gelijk opging, was het VALTO die nipt aan het langste eind trok: 6-7. De B2 staat nu met 16
punten uit 11 wedstrijden bovenaan, maar op de tweede plek staat ONDO B2, die alles nog gewonnen heeft,
maar pas 7 wedstrijden heeft gespeeld. Zij moeten dus nog 5 wedstrijden spelen, waaronder een wedstrijd
tegen VALTO, die wordt op 4 maart gespeeld. Als VALTO die wint, dan moet ONDO daarnaast nog 4 punten
laten liggen in de andere wedstrijden om op gelijke hoogte te komen. Een hele kleine kans dus.....
VALTO B3 speelde uit tegen Phoenix B2. Thuis werd er met 6-4 gewonnen en qua stand stond Phoenix net
een puntje boven VALTO, dus bij winst kon VALTO Phoenix weer voorbij. Helaas wilde dat dit keer niet
lukken en was Phoenix de betere ploeg. Er werd met 10-7 verloren. De komende twee wedstrijden staat
Fluks B3 op het programma, waar dus nog niet eerder tegen gespeeld werd. In de ranglijst staat Fluks op de
één na laatste plek, met 6 punten uit 9 wedstrijden, waar VALTO op de 4e plek staat met 9 punten uit 9
wedstrijden. A.s. zaterdag wordt er eerst thuis tegen Fluks gespeeld.
VALTO C1 ging op bezoek bij ALO C1. Thuis werd heel ruim gewonnen maar toen had ALO geen volledig
team. Dit keer kon ALO echter ook geen vuist maken tegen onze C1. Al snel stond VALTO voor en dit werd
niet meer weg gegeven. Ook nu een ruime winst: 3-16. Met nog twee wedstrijden te gaan staan jullie op een
4e plek en gezien de wedstrijden die nog volgen, moet dat zeker zo kunnen blijven. Zaterdag a.s. spelen
jullie uit tegen Fortuna C2. Thuis werd hier 15-9 van gewonnen.
VALTO C2 zou bezoek krijgen van Phoenix C1. Helaas durfde Phoenix vanwege het weer niet naar De Lier
te komen. Deze wedstrijd moet dus waarschijnlijk ingehaald worden. Jullie hebben nog een vol programma
tot einde competitie: 5 wedstrijden! Aanstaande zaterdag komt Dubbel Zes C1 op bezoek. Uit werd hier zeer
eenvoudig met 1-12 van gewonnen dus ook nu moet winst mogelijk zijn.
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VALTO C3 speelde thuis tegen Die Haghe C2. Uit werd hier al van gewonnen en ook thuis nam VALTO snel
een voorsprong. Die Haghe probeerde nog wel terug te komen maar VALTO pakte door en won uiteindelijk
duidelijk met 11-4. Komende zaterdagen zijn jullie vrij. De eerste wedstrijd volgt pas weer op 4 maart.
VALTO C4 startte wat later door gebrek aan een scheidsrechter. Toen dit was opgelost, ging de C4
strijdvaardig van start tegen Futura C1. Even leek het een ruime overwinning te worden maar Futura kwam
terug. Uiteindelijk trok VALTO net aan aan het langste eind en won met 8-7. Hard gewerkt! Komende
zaterdag krijgen jullie koploper Excelsior op bezoek. Uit werd hier 16-6 van verloren.
VALTO D1 was vrij deze zaterdag. Komende zaterdag wordt er afgereisd naar Scheveningen om KVS D1 te
ontmoeten. Thuis werd hier nipt van verloren (4-6) dus wellicht dat er dit keer kansen liggen nu de D1 in de
winning mood is!
VALTO D2 speelde tegen hekkensluiter Die Haghe D2. Uit werd daar al ruim van gewonnen en ook thuis
kostte het VALTO weinig moeite. Er werd met 17-2 gewonnen. Komende zaterdag spelen jullie tegen
Achilles D1 die uit een maatje te groot was voor onze meiden. Eens kijken of ze zaterdag wel een vuist
kunnen maken tegen de nummer 2 uit de poule!
VALTO D3 ging naar Refleks waar vorige keer nog van verloren werd. Refleks had echter twee nieuwe
dames in hun team zitten waardoor VALTO meer ruimte en meer kansen kreeg. Dit werd beloond met een 37 overwinning. Zaterdag a.s. komt Fortuna op bezoek. Uit werd dit een nipte overwinning. Jullie zullen dus
de hele wedstrijd scherp moeten zijn om dit keer ook de winst te kunnen behalen.
VALTO D4 deed wat het moest doen om in de race te blijven voor het kampioenschap: winnen van ODO D2.
Na 50 minuten stond de stand van 4-1 op het scorebord en bleven de punten in De Lier. Komende zaterdag
spelen jullie tegen VEO D3. Een ploeg waar jullie nog niet eerder tegen gespeeld hebben deze competitie.
Gezien de stand en uitslagen tegen andere ploegen uit de poule moet winst voor VALTO hier zeker mogelijk
zijn.
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag een erg spannende wedstrijd tegen Phoenix, de nummer twee in de
poule. Bij winst zou het kampioenschap erg dichtbij komen. Bij verlies komen Phoenix en VALTO op gelijke
hoogte en blijft het tot het einde van het seizoen spannend in de poule. Dit laatste is wat afgelopen zaterdag
gebeurden. De E1 speelden een goede wedstrijd. Het ging erg gelijk op en het bleef tot in de laatste minuut
spannend. Helaas wist Phoenix net een doelpuntje meer te scoren en was de eindstand 9-10.
VALTO E1 staan nog steeds op plaats 1 in de poule, maar Phoenix volgt nu met hetzelfde aantal punten.
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO. Hopelijk weten jullie te winnen! Zet ‘m op!!
VALTO E2 IS KAMPIOEN!! Gefeliciteerd! Het eerste team van VALTO dat kampioen is geworden! In 2017
heeft de E2 nog geen wedstrijd verloren. Ook de kampioenswedstrijd wisten jullie afgelopen zaterdag te
winnen. In het begin ging het gelijk op. Vervolgens liepen jullie een paar doelpuntjes uit en lieten toen de
tegenstander Madjoe weer terugkomen. Het werd erg spannend, vooral voor alle toeschouwers aan de kant.
Maar in de laatste 10 minuten van de wedstrijd zetten de E2 de wedstrijd op een keurige manier naar jullie
hand en klonk het slotsignaal bij een stand van 7-4. Heel erg knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie
vrij.
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen ALO E1. Het was weer een lastige wedstrijd. ALO scoorden
erg makkelijk. ALO liep al snel uit naar een voorsprong en won uiteindelijk met 10-17. Jullie hebben erg goed
je best gedaan en tien mooie doelpunten gescoord. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen de koploper uit de poule ONDO. Dit beloofde een lastige
wedstrijd te worden, maar jullie hebben heel hard jullie best gedaan en het ging erg gelijk op. Tot het einde
was het erg spannend en uiteindelijk was de eindstand 13-13. Een erg knappe teamprestatie! Aanstaande
zaterdag spelen jullie tegen Fortuna E4. Succes!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen DKC E1. Jullie speelde erg goed. Er werd goed overgespeeld
en de juiste kansen werden gepakt en benut! Ook verdedigend zaten jullie er lekker dichtbij en maakten het
DKC knap lastig. Een terechte overwinning dus: 10-6. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO E4.
Succes!
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E4. Die Haghe kon afgelopen zaterdag kampioen
worden, dus ze waren extra gebrand om te winnen. Het was voor VALTO een lastige wedstrijd, maar toch
wisten jullie nog een paar mooie doelpunten te scoren. Helaas werd Die Haghe kampioen en verloor VALTO
de wedstrijd. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Futura E2. Succes!
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Excelsior F1. Er werd weer erg goed gespeeld, waardoor
Excelsior al snel een superspeler in mocht brengen. Maar zelf met deze superspeler erbij waren jullie de
betere partij. Er werden goede diepe ballen gegooid en mooie kansen gepakt. Dit leidde uiteindelijk tot een
overwinning van 22-7. Aanstaande zaterdag is het dan zover, VALTO F1 KAN KAMPIOEN WORDEN! Jullie
spelen aanstaande zaterdag tegen Fiks F1, de nummer twee uit de poule. Bij winst kunnen jullie niet meer
ingehaald worden. Dus kom allemaal kijken om 10:15 uur in de Vreeloohal! Zet ‘m op F1!!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen DES F2. Er werd goed gespeeld en jullie benutten de juiste
kansen. Alleen wist DES aardig mee te scoren, waardoor het erg gelijk op ging. Geen van beide teams wist
een voorsprong naar zich toe te trekken waardoor de wedstrijd eindigden met een stand van 9-9.
Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
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Nieuws van de Technische Commissie
Er komt rust in de poules van VALTO 1 en 2. Met nog een beperkt aantal
weekenden te spelen is VALTO zich veilig aan het spelen. VALTO 2 haalde 1 punt weg bij Vriendenschaar 2
en VALTO 1 pakte zelfs beide punten.
Voor VALTO 3 was het lastig in een emotionele wedstijd en VALTO 4 haalde de punten net aan binnen.
Voor ons vijfde blijft de middenmoot staan bij een verloren partij. VALTO A1 haalde de punten conform
opdracht en VALTO A2 stoomt recht af op het kampioensschap!

Uitkijken naar het volgende seizoen
Hoewel we nog midden in het seizoen zitten, is de TC al bezig met komend jaar. We spreken met mogelijke
trainers (en hier en daar spelers) zodat we komend jaar weer een geweldig seizoen moet VALTO tegemoet
kunnen gaan.
Het zou leuk zijn als we 9 teams kunnen opstellen volgend jaar! Er zijn best wel wat mensen die twijfelen, af
en toe meetrainen, en misschien komend jaar wel weer eens het balletje willen oppakken. Laat je horen als
je dat ook leuk vindt! Meldt je bij ondergetekende!

Enquette
Nog enkele dagen! Vul ajb de enquête in zodat we in de TC weten wat er leeft!

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

14 februari

Trainer uit V4

Frank Poot

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

Bart van Muyen

Johan vd Meer

7 maart
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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

Video-analyse van wedstrijden of trainingen:
Ik herhaal het nog maar eens. VALTO heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video.
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!

Marrien en Chris gaan door met de selectie!
Met veel genoegen kan ik namens het bestuur aankondigen dat Marrien Ekelmans ook volgend jaar bij
VALTO blijft als coach van VALTO 1. De samenwerking is uitstekend en er wordt door onze selectiespelers
erg veel geleerd! Bovendien heeft Marrien het erg naar zijn zin bij dit Westlandse clubje!
Ook Chris blijft bij de selectie, echter niet meer in de rol van trainer/coach voor VALTO 2. Chris wordt
specialiteitentrainer. Dat betekent zoveel als dat hij zich gaat focussen op individuele verbeteringen van
spelers. Voor VALTO 2 is de TC inmiddels op zoek naar een geschikte trainer/coach. Wordt vervolgd dus!

Valto op zoek naar nieuwe trainer A1
Na overleg met de TC heeft Michael Dissel, de huidige trainer van Valto A1, besloten niet bij te tekenen voor
komend seizoen.
Valto A1 draait bovenin mee in de overgangsklasse, maar kan zeer waarschijnlijk geen zaalkampioen meer
worden door onderling resultaat met de concurrenten.
Desondanks is er een duidelijke vooruitgang te zien bij de groep.
Michael Dissel vindt de reistijd vanuit zijn woonplaats Bleiswijk te lang worden.
"Dit seizoen was enorm leerzaam voor mij", zo zegt Michael, “ we hebben mooie resultaten bereikt.
Op het veld hebben we nog alle kans op kampioenschap en daar gaan we ook zeker voor.
Desondanks ga ik komend jaar dichter bij huis aan de gang”.
Valto gaat nu op zoek naar een nieuwe voorman voor Valto A1.
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Meer dan 100 VALTO’ers naar de Ziggo Dome!
We hebben uiteindelijk nog 15 kaarten erbij gevraagd en gekregen. Sterker nog: de organisatie van de
ZiggoDome heeft ons beloond met een waardebon van 250 euro aan korfbalmaterialen omdat onze club
zoveel enthousiaste mensen heeft!
Dus het wordt een geweldige dag. Geen twijfels daaraan. Heb jij geen kaarten via VALTO? Koop ze dan
rechtstreeks bijkorfbalfinale.nl.
En dan het vervoer. Veel mensen hebben zelf vervoer geregeld. Toch komen er vragen bij het bestuur
binnen over eventuele mogelijkheid tot een bus. We gaan het volgende doen: binnenkort komt er een ticket
in de VALTO-shop voor de busreis. Koop deze ticket als je geen vervoer hebt of als je liever gezellig met de
bus gaat. Hebben we voldoende gegadigden, dan regelen we de bus. Zijn er te weinig: ook geen probleem,
dan moet je het vervoer gewoon zelf regelen (en krijg je natuurlijk je geld terug). Let op de website en op
twitter voor de bekendmaking!

We mogen weer !!!
VALTO mag weer gaan tappen in de feesttent, op woensdagavond 26 april met koningsnacht voor het
Oranje comité De lier. Dus we zijn opzoek naar mensen die willen helpen. Kun je tappen, schenken of
verkopen geef je dan op en help VALTO ! Met een leuk centje op te halen. Leeftijd om te helpen is vanaf 18
jaar. Het is ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en help VALTO met een extra centje, en na
afloop natuurlijk een gezellig borreltje na drinken.
Opgeven email:

pgjstolkdelier@gmail.com
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of app/bel naar 0641317088.

Agenda
10 maart 2017
10 juni 2017

Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

We gaan weer bowlen!
Vrijdag 10 maart
Met alle teams, van de Kangoeroes tot en met de A, gaan we gezellig bowlen en
daarna eten in de Villa. Kijk op het volgende schema wanneer je verwacht wordt;
hoeveel het kost en waar je moet verzamelen. Let op de C1, gaat samen met de A en B
Team

Verzamelen

Kosten Afgelopen

E,F&Kangoeroe

Villa Valto 15:45

5,00 €

17:45

C2, C3 & D

Bowling

16:45

5,00€

18:45

A, B & C1

Bowling

17:55

6,00 €

20:00++

Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars!
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een
Meiclinic voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV VALTO
in De Lier.
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep en
hebben een speciaal thema, namelijk: FOCUS. Dit is
een heel belangrijk onderwerp bij het korfballen. Je
hebt het nodig tijdens het verdedigen (focus op de bal
en tegenstander) én bij het aanvallen (om te scoren
en pass-en).
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op
datgene wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het richten
van je schot, bij het verdedigen en het samenspel. Dit
zal allemaal terugkomen bij de clinic in De Lier!
Nieuwe uitdagende oefeningen nog nooit eerder
gegeven!
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze
sportieve en leerzame dag te begeleiden en de
onderdelen van FOCUS naar voren te brengen. Bij
elke locatie zijn er topspelers aanwezig. Het belooft
een te gekke en zeer leerzame dag te worden, dus zorg
dat je erbij bent!
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga
naar www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op te
nemen met Laurens Verbaan.
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Westrijdverslagen
CKV VALTO bezorgt KV Vriendenschaar een kater

Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de wedstrijden van vorige week, waarbij de wedstrijd van VALTO 1 weinig met korfbal te maken had,
werd er uit gekeken naar de confrontatie met kampioenskandidaat KV Vriendenschaar uit HardinxveldGiessendam. Het vlaggenschip van Vriendenschaar heeft zich echter geen goede dienst bewezen door de
laatste vier wedstrijden slechts 3 punten te pakken, waar de concurrent KV Swift wel gewoon hun punten
pakten. Het was vanavond voor de thuisploeg dan ook aan of afhaken in de race om het kampioenschap.
Voor beide vlaggenschepen de strijd aan zouden gaan was het eerst de beurt aan de reserve teams. De
thuiswedstrijd in december was er één in een mindere reeks voor ons tweede en werd toen met 10-13
verloren. Dit moest vanavond beter kunnen al was het alleen al om een belangrijke stap naar behoud in de
e
reserve 1 klasse te zetten. Met een leuk aantal Lierse supporters op de bank, al dan niet door mijn oproep
van vorige week, was het voor mezelf nog even spannend of ik er bij kon zijn. Het was de rijbeurt van Bart,
dus was de auto van huize van Leeuwen bezet. Gelukkig werd mijn oproep gehoord door de familie De
Raadt, van wie ik de “boodschappen” auto mocht lenen om naar Hardinxveld te rijden. Nogmaals mijn dank
aan hen dat ik bij deze wedstrijden aanwezig heb kunnen zijn.
e
Om half vijf gingen de 2 teams dan los onder leiding van scheidsrechter van Garderen. Binnen enkele
minuten wist VALTO een 0-2 voorsprong te pakken en was het visitekaartje afgegeven. Er zou vanavond
een andere wedstrijd gespeeld gaan worden dan op 10 december. Vanavond stond er een strijdvaardig
VALTO wat zijn huid duur zou verkopen. Het lukt helaas niet om de voorsprong te behouden, want na tien
minuten kwam de thuisploeg weer langszij bij 3-3. De volgende fase zouden de ploegen om en om scoren
met VALTO wel steeds op voorsprong, maar het verschil bleef steeds steken op één.
Met nog een minuut of vijf op de klok voor de rust wist Vriendenschaar voor het eerst op voorsprong te
komen bij 8-7 en waren tot de rust de rollen omgedraaid. Nu was het steeds de thuisploeg die op voorsprong
kwam met 9-7 en 10-8 en wist VALTO wel de aansluiting te houden, maar niet meer op gelijke hoogte te
komen. De kleedkamers werden opgezocht bij de 11-9 ruststand, wat toch wel een beetje jammer was voor
de aanwezige VALTO supporters.
De tweede helft begon voor de Lierenaars niet goed. De eerste aanvallen bleven vruchteloos, terwijl de
thuisploeg de marge vergrootte naar 13-9. De volgende fase was voor de gebroeders van Muyen. Zij wisten
met drie treffers op rij weer voor aansluiting zorgden bij 13-12. Helaas was er toen weer een doelpuntloze
periode voor VALTO, waarin Vriendenschaar het verschil weer terug bracht op 16-12. Met intussen de
junioren Thijs en Maaike binnen de lijnen werd er een slotoffensief ingezet en toonde VALTO zijn veerkracht.
Met twee doelpunten van Maaike en Pieter en de afgeronde strafworp van Floris stond VALTO zomaar weer
op voorsprong. Met nog minder dan een minuut te gaan leek VALTO 2 deze wedstrijd naar zich toe te
trekken, maar we speelde de wedstrijd niet goed uit. Door te fanatiek verdedigen moest de scheidsrechter
wel een vrije bal toekennen aan de thuisploeg, welke zij keurig afrondde. Hiermee kwam de eindstand op
17-17 te staan en werden de punten gedeeld. Dankzij de andere uitslagen in de poule is het gat naar de
nummer 7 Vitesse 2 nu drie punten, waardoor er dus nog een puntje ergens vandaan geplukt moet gaan
worden. Dit Vitesse 2 is ook de tegenstander van volgende week, dus zullen er in deze wedstrijd spijkers
met koppen geslagen gaan worden door of de thuisploeg of door VALTO 2. Ook deze week wil ik dus weer
een oproep doen om vooral VALTO 2 te komen aanmoedigen in de strijd om lijfsbehoud.
Dan was het de beurt aan beide vlaggenschepen. KV Vriendenschaar is na de kerstvakantie niet in goeden
doen. De eerste wedstrijd in 2017 wisten zij nog te winnen, maar daarna kwam de klad erin. Tegen DES
werd niet alleen de wedstrijd verloren, maar werd er ook een belangrijke basisspeler voor drie weekenden op
de bank geparkeerd door een rode kaart. Vanaf de bank zag Nolan den Boer zijn ploeg driemaal gelijk
spelen en de koppositie overdragen aan KV Swift uit Middelburg. Vanavond was Vriendenschaar echter
weer op volledige oorlogssterkte, dus hadden zij maar één doel en dat was VALTO, net als in december, met
lege handen achterlaten. VALTO heeft de punten echter net zo hard nodig, dus zou ook het vlaggenschip er
alles aan gaan doen om niet weer met lege handen te blijven staan. Met Ron op de plaats van de
geblesseerde Kevin was de eerste psychologische tik alvast uitgedeeld. De eerste aanvallen van de
thuisploeg bleven zonder doelpunten. Het was Naomi die voor VALTO de score opende, maar deze
voorsprong werd door Vriendenschaar al snel weer gelijk getrokken. In de openingsfase waren de
doelpunten schaars en stond er na tien minuten pas 3-3 op het bord. Twee prima korfballende ploegen
hielden elkaar tot zover in evenwicht, maar toen wisten Judith en Laurens binnen een minuut het eerste
gaatje te slaan naar 5-3. Deze voorsprong zou VALTO de rest van de eerste helft weten vast te houden met
tussenstanden van 4-7 en 7-8 werd de ruststand door Frank op 9-12 gezet.
VALTO kwam echter niet scherp uit de kleedkamer, want binnen enkele minuten wist Vriendenschaar deze
achterstand weg te werken. VALTO was dus weer terug bij af, maar ook gelijk wakker geschud. Via Ron wist
VALTO weer een voorsprong te nemen, maar de thuisploeg leek bloed geroken te hebben. Met twee snelle
doelpunten kwamen zij sinds de 2-1 weer op voorsprong met 14-13. VALTO bleef echter zoeken naar de
juiste kansen en die werden gevonden door Bart, Ron en Frank, waarmee VALTO het tij weer gekeerd had
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bij 14-16. Er was echter nog een kwartier te gaan, dus was de wedstrijd nog lang niet gespeeld.
Verdedigend werden de lijntjes strakker aangetrokken waardoor doelpunten schaarser werden. Na acht
minuten bikkelen wist de thuisploeg weer de aansluiting te krijgen bij 15-16, maar gelukkig viel het schot van
Bart even later ook binnen en ging het meegereisde publiek nog eens extra achter de ploeg staan. Onder
luide aanmoedigingen wist VALTO het verschil via Ron en Frank naar 15-19 te vergroten en was de buit
binnen. Na deze genade klap begon er in het Lierse supporters vak al een feestje en werd het op de rest van
de tribune angstvallig stil. Met nog maar een minuut op de klok was de buit wel binnen. De eindstand werd
uiteindelijk door Vriendenschaar op 16-19 gezet met een schot in de laatste seconden, waarna de prima
leidende scheidsrechter Wolfgang een eind aan de wedstrijd maakte. Voor Vriendenschaar zijn de druiven
zuur, want zij haken nu definitief af voor het kampioenschap. VALTO doet echter goede zaken. Door deze
twee punten bij te schrijven aan het totaal zijn we buiten bereik van de nummer zeven, IJsselvogels 1,
e
gekomen, dus spelen we ook volgend seizoen weer in de 1 klasse. Het vlaggenschip kan het seizoen dus
ontspannen uitspelen, maar het is wel te hopen dat zij er voor het publiek nog mooie wedstrijden van maken.
Het zou toch mooi zijn als we aan het eind van de competitie met 17 punten eindigen. Laten we dus met z’n
allen volgende week weer achter de selectie aan reizen naar sporthal “de Bongerd” in Barendrecht om hen
naar de overwinningen te schreeuwen. VALTO 2 zal daar gaan strijden voor het laatste puntje voor behoud
e
in de 1 klasse, terwijl VALTO 1 om de eer zal gaan strijden tegen het reeds gedegradeerde Vitesse 1.
Tot volgende week in Barendrecht, Arno.

VALTO 5 - Meervogels 4
De afgelopen weken wil het niet zo lukken met VALTO 5. Konden we een paar weken geleden nog
kampioen worden, momenteel zijn we op 8 punten achterstand van de nummer 1 te vinden. Helaas mede
ook doordat we de afgelopen weken wat blessures bij de mannen hebben moeten incasseren, waardoor we
daar nu dun bezaaid zijn......
Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen Meervogels en iedereen had de uitwedstrijd nog goed in het
geheugen zitten: tegen de (toen) nummer laatst werden we compleet weggespeeld en gingen we er
kansloos af: 25-12. Dat moest dit keer dus anders. Wouter W en Bart V vulden de lege heren plekken in en
dat deden ze vanaf het begin met succes, want beide heren wisten een aantal keren met gemak de korf te
vinden. Het was eigenlijk het andere vak wat achter bleef met scoren, waardoor het lange tijd gelijk op ging.
Toch was het ook nu weer Meervogels die het eerst een paar doelpunten afstand wist te nemen. Met wat
wissels in de tweede helft probeerden we het tij nog te keren, maar tevergeefs. 10 minuten voor tijd viel ook
Bart V nog uit met een vervelende blessure en was de koek op. De derde nederlaag in vier wedstrijden was
een feit: 15-18. Wel met een mooie afsluiter van Wouter, omdat hij het laatste doelpunt vanuit het hoekje op
zijn naam schreef! Bart, Wouter en Frillem bedankt voor het meedoen en invallen!
Door deze nederlaag zijn we nu op de 3e plek terug te vinden, maar Avanti heeft met een wedstrijd minder
gespeeld nog de mogelijkheid om over ons heen te gaan. A.s. zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen ALO 3
op het programma. Uit werd hier met 8-21 van gewonnen, dus hier moet winst zeker weer mogelijk zijn.
Groetjes VALTO 5

Phoenix - VALTO B3
Als snel krijgen we 1 doelpunt tegen, maar gelukkig scoorde amber 1-1. 2-1 en daarna snel door Bart 2-2.
We krijgen er uiteindelijk voor de rust nog 4 tegen, 6-2. Na de rust scoorde ivar 6-3. Toen weer 2 tegen 8-3.
Amber scoorde er eentje, maar daarna nog 2 tegen. Julai kreeg nog een vrije bal en ging er gelukkig in.
Helaas 10-7 verloren!
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Alo C1 – VALTO C1
Afgelopen zaterdag speelde VALTO C1 uit tegen Alo in de haag. Alo werd thuis met maar liefst 21-4
verslagen. Kortom een overwinning was zowel het doel als de verwachting. Twan Korteland was de
invallende coach, omdat Laurens en ik wedstrijden hadden met VALTO 1 en 2.
Bij een uitslag van 10 punten verschil of meer heeft de C1 een leuke regel. De coach schrijft dan het stukje.
Zaterdag was ook zo’n uitslag. Omdat we Twan als vervangende coach hiermee niet wildeb opzadelen,
schrijf ik dit stukje zonder ook maar 1 minuut gezien te hebben. Daarom beschrijf ik eerst even kort waar
VALTO C1 op dit moment mee bezig is.
e
e
Op dit moment staan we 4 in de 1 klasse. In de C is dit het op één na hoogste niveau. Ons doel is om
binnen of buiten te promoveren naar de hoofdklasse. Zeker omdat we dit jaar een jong team hebben,
e
zouden we volgende jaar prima mee kunnen draaien op dit niveau. Zoals gezegd staan we in de zaal 4 .
Maassluis, KVS en Avanti staat boven ons. Samen met VALTO zijn dit 3 sterke ploegen die allemaal
dezelfde ambitie hebben. In de zaal gaat promoveren voor VALTO C1 helaas moeilijk worden, maar het veld
e
hebben we een nieuwe kan. We komen dan uit in de winnaars poule van de 1 klasse, omdat we het in de
eerste helft van het veldseizoen bijzonder goed hebben gedaan.
Tot slot het verslag van afgelopen zaterdag. Alo werd uiteindelijk met 3-16 verslagen door onze toppers. Nog
wel even leuk om te vermelden is, dat Sanne van Oudheusden en Emma van den Bos beide hun debuut
maakten in de C1. Ze mochten beide even invallen. Er is door het team goed gespeeld, waarmee opnieuw
knap een ruime overwinning is geboekt.
Twan bedankt voor het coachen. Invallers en publiek bedankt. Volgende week spelen we in een Delft tegen
Fortuna C2. Dan gaan we weer met eigen coaches voor de volle winst.
Groetjes, Pieter

VALTO C3
We speelden zaterdag tegen Die Haghe. Het was een goede wedstrijd tegen kleine tegenstanders. In de
rust stond het 4-2. Na de rust werd er veel gescoord en liepen we goed vrij en konden we mooie kansen
creëren. Bijna iedereen heeft een doelpunt kunnen maken. En de eindstand is 11 – 4. Volgende week zijn
we vrij.
Groetjes Sanne.

VALTO C4
De C4 heeft gewonnen met 8-7 van future C1. Het was een spannende wedstrijd, zeker op het einde.
Marleen heeft er 1 gescoord, Bart heeft er ook 1 gescoord, Tim heeft er 3 gescoord en Jordan heeft er ook 3
gescoord. Volgende week moet de C4 thuis tegen Excelsior C1.
Groetjes Marleen Poot

VALTO D2 - Die Haghe D2
VALTO speelde deze wedstrijd thuis. Ik kon helaas niet meespelen door een gekneusde pols. Omdat ook
Renske er niet was, vielen Tim, Isa en Jonne bij ons in. Super bedankt!
Aan het het begin van de wedstrijd schoot Jonne gelijk raak, helaas verdedigd. Maar even later kreeg ze een
strafworp mee, die ze ook wist te benutten. Daarna waren er heel veel kansen, maar gingen de meeste
ballen over de korf heen. Gelukkig vielen er ook nog wel wat ballen erin. Die Haghe kreeg geen kansen, dat
gaf een rust stand van 10-0. Na de rust schoot Die Haghe uit het niets direct raak, zou de wedstrijd toch nog
spannend worden? Maar VALTO ging door met het scoren (en goede kansen missen). Het werd uiteindelijk
17-2, met op het laatst twee mooie schoten van Tim. De score’s Mieke 4, Brecht 3, Jonne 3, Alicia 2, Tim 2,
Nouky 2, en Marit 1.
Groetjes, Mette
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VALTO E2 – MADJOE E2
Zaterdag 11 februari speelden wij thuis de kampioenswedstrijd tegen Madjoe E2. Met oranje haren en veel
publiek starten wij de wedstrijd. Vorige week hadden we in Rijnsburg
tegen hun gespeeld. En nu kwamen ze bij ons spelen. De wedstrijd
begon met goede aanvallen van beide teams. Maar er werd niet
gescoord.
De eerste 10 minuten bleef het 0-0. Het werd wel steeds spannender,
want ze waren goed aan elkaar gewaagd. De 2e 10 minuten scoorde
Luna (invaller). 1-0 een goed begin. Al gauw scoorde Sven er 2. En
daarna Madjoe 1. 3-1 was de stand bij rust. De coaches hebben nog
even een paar goede tips
gegeven voor de 2e helft. Wat drinken en er weer vol tegen aan met
z'n allen!
Jill scoorde en het werd 4-1. Maar Madjoe kreeg ook kansen en zo
werd het na 30 minuten 4-3.
Er moest nog even hard gewerkt worden de laatste 10 minuten om
voor te blijven.
Over en weer waren er veel kansen, maar ook balverlies. Spannend!
Toen scoorde Sven er nog een. 5-3.
Kort daarna de tegenpartij weer een. 5-4. De bal werd goed rond
gespeeld. Tot slot wist Sanne er nog 2 te scoren en wonnen we de
wedstrijd met 7-4!! Kampioen geworden!!! Wat een feest! De taart
kwam eraan en met z'n allen op de foto!
Groetjes van Daan en Corine

VALTO E3 - Alo E1
Het ging vandaag om de 5de plaats...
We hadden d'r zin in!
De eerste helft ging het aardig gelijk op, de aanval werd goed opgebouwd en er werd mooi gescoord door
Yara en Noor. Helaas kwamen we daarna snel achter door een lange dame van Alo, die ze d'r makkelijk van
grote afstand in schoot.
Tess, Rosann en Dieuwertje hebben ook lekker gescoord maar meer dan 10 wilde d'r niet in..
11 maart spelen we nog een wedstrijd tegen KVS, maar die hebben zich terug getrokken uit deze zware
poule dus die wedstrijd telt niet meer mee.
Jullie hebben deze zaalperiode heel hard gewerkt en veel geleerd. Helaas verloren we teveel nipt waardoor
we als 6de zijn geëindigd.
Ik ben super trots op jullie allemaal kanjers!!
Groetjes Hèlen

VALTO E4 – ONDO E4
Wat was het een spannende thuiswedstrijd deze week tegen ONDO E4. Na het fluitsignaal werd er direct al
gescoord door Lucas 1-0, al snel 1-1, dus we moesten aan de bak. Gelukkig volgde al vrij snel een 2-1 van
Jorn en een 3-1 van Lucas. Wat een goed spel, je zag het enthousiasme van de spelers. Toen vele kansen
door de snelle nr 3 van de tegenpartij, maar door een sterke verdediging kwam er geen tegenworp. Jorn
maakte nog een 4-1 en was het even 5 min pauze. Nog een paar goede aanwijzingen van onze inval coach
e
Erik Elgersma, bedankt trouwens namens het team, en 2 wissels gingen we weer starten aan de 2 10 min.
De doorloop was volgens mij goed geoefend, want wat een mooie worp door lucas, 5-1. VALTO was veel
aan de bal en er werd goed verdedigd.
De 6-2 kwam van Michel met een hele mooie afstand worp. Het spel ging verder, de tegenpartij kwam terug
en we gingen met 7-5 de rust in.
In de rust weer goede aanwijzingen, we moesten scherp blijven, let op de snelle nr 3. We moeten de
voorsprong vasthouden.
e
De eerste paar min van de 2 helft zat vol kansen voor Kevin, maar helaas vele gingen naast, tot Kevin de 85 scoorde, wat een blijdschap! Na een paar minuten kwam het toch nog op een gelijkspel, het werd 8-8, wat
een spanning, het publiek zat op het randje van de stoel.
Het ging gelijk op en met 9-9 gingen we de 5 min pauze weer in.
Met de laatste 10 min voor de boeg en deze stand was de spanning te voelen bij de spelers en het publiek.
We kwamen weer op gelijkspel met 10-10 door Lucas, vlak erachteraan de 11-10 van Kevin. Ze vlogen over
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het veld, en met een mooi samenspel tussen Lucas en Michel scoorde Lucas de 12-10. De coach kwam
tussendoor nog vragen “hoeveel min nog?” Gaan we dit dan echt winnen? Tegen de koploper!
Toen was het toch nog aan de tegenpartij om ons op een stand te brengen van 13-12.
Helaas werd het spel in de laatste secondes beslist door de tegenpartij, gescoord door die snelle nr 3 en
kwam de eindstand op 13-13. Wat een rode koppies, teleurgesteld ja… maar ook trots, gelijkspel tegen de
koploper.
Goed gedaan E4, jullie groeien enorm in jullie spel. Ga zo door!!
Groetjes Jorn en Denise

VALTO E5
vandaag speelde de e5 tegen dkc e1.
de wedstrijd begon meteen snel en vlak na het start sein waren de eerste doelpunten al gesoord. Joëlle
maakte het 1-0 en floor vlak daarna 2-0.
snel opgevolgd door Robin die het 3-0 maakte.
dat vond de tegenpartij niet zo leuk en ook zij scoorde een punt. naast de doelpunten die gescoord werden
waren er nog behoorlijk wat" bijna raak "ballen of verdedigde schoten. veel kansen dus. de e5 speelden snel
en goed over. en hebben veel ballen Vd tegen partij ondervangen.
het werd 4-1 door Robin en 5-1 door Joëlle.
6-2 door floor en 7-2 door Robin. 8-4 door tobias, 9-4 door floor en uiteindelijk 10-6 door Jennifer.
de e5 heeft goed gespeeld ondanks een vloekende en tierende coach van de tegenstander wat het spel er
echt niet gezelliger op maakte.
groetjes gabriëlle en Joëlle

VALTO E6 – Die Haghe E4
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Die Haghe E4 had tot nu toe alle wedstrijden gewonnen
en kon vandaag kampioen worden. Gedurende de wedstrijd werd duidelijk dat het sterke tegenstanders
waren, maar VALTO deed zeker niet voor hen onder.
Ze gingen de rust in met 3-6.
Na een peptalk van de coaches Lisa en Naomi gingen ze er weer voor. Maar de eerste minuten na de rust
kreeg VALTO het moeilijk en vlogen de ballen van Die Haghe er achter elkaar in.
De laatste 10 minuten gingen ze in met een achterstand van 3-13. Gelukkig lukte het toch nog om twee keer
te scoren, maar Die Haghe werd verdiend kampioen met een eindstand van 5-14.
Ondanks het verlies was de sfeer goed!
Elise en Louise

We gaan weer bowlen!
Vrijdag 10 maart
Met alle teams, van de Kangoeroes tot en met de A, gaan we gezellig bowlen en
daarna eten in de Villa. Kijk op het volgende schema wanneer je verwacht wordt;
hoeveel het kost en waar je moet verzamelen. Let op de C1, gaat samen met de A en B
Team

Verzamelen

Kosten Afgelopen

E,F&Kangoeroe

Villa Valto 15:45

5,00 €

17:45

C2, C3 & D

Bowling

16:45

5,00€

18:45

A, B & C1

Bowling

17:55

6,00 €

20:00++
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Beste VALTO-jeugd,
We zijn momenteel in gesprek met
orchideeën kwekerij SION.
SION gaat volgend jaar de B3 sponsoren.
Wellicht bieden ze jullie ook een mooie
vakantie baan?
We horen het graag als je gehoor geeft
aan de oproep!
Namens de Sponsorcommissie,
Vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
Michiel@ckv-VALTO.nl
Sponsors@ckv-VALTO.nl
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