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Groei
Groei is goed. Dat geldt niet alleen voor bedrijven en de economie, maar ook voor sportclubs en de sport.
Groei betekent over het algemeen dat het goed gaat en dat er vanuit de groei mogelijkheden ontstaan. Als
bedrijven in de economie meer omzetten, meer winst maken, meer investeringen doen en meer
werkgelegenheid creëren, zorgt dat uiteindelijk voor meer welvaart. Als verenigingen binnen het korfbal,
meer sponsors aan zich binden, meer financiële middelen krijgen en meer leden werven, zorgt dat
uiteindelijk voor een grotere schare korfballers in een stabiel sportklimaat, met de olympische droom iets
dichterbij.
Groei, op de juiste manier, zorgt voor een positieve vicieuze cirkel, ook wel virtueuze cirkel genoemd. Niet
alleen buiten, maar ook binnen een vereniging heeft dat effect. Meer leden en sponsoren zorgen voor meer
financiële middelen, wat weer zorgt voor meer faciliteiten, wat weer zorgt voor meer gezelligheid en betere
prestaties, wat weer zorgt voor een mooi visitekaartje, wat weer zorgt voor meer leden, enzovoorts. Het is
een zichzelf versterkend effect. Het is iets waar we als bestuur mee bezig zijn, constant kijken waar we
kunnen verbeteren om zo te behouden, te werven en te groeien. Een paar mooie voorbeelden hiervan zijn
de AdFysio GigaKangoeroeDag en het Priva SchoolkorfbalToernooi. We hopen dat we hiermee weer veel
kinderen enthousiast kunnen maken voor korfbal bij Valto. Een ander voorbeeld is de sponsorcommissie, die
inmiddels zorgt voor een serieuze bijdrage aan de vereniging!
Eén van de activiteiten waar de sponsorcommissie zich mee bezig houdt is de potgrondactie. Dit jaar alweer
voor de derde keer op rij en we hopen net als de voorgaande jaren op een groot succes. Zoals jullie weten
gaat Valto voor topkwaliteit, vandaar dat we alleen het beste van BVB verkopen. En net als in de sport is het
een echte teamprestatie. De jeugd gaat langs de deuren voor de verkoop, de ouders helpen daarbij waar
nodig, op de website kan nog meer besteld worden, de oudere jeugd en senioren brengen vervolgens alle
zakken aan huis, of zelfs in de achtertuin indien gewenst. Alles voor de klant en de mensen die Valto een
warm hart toedragen. Al met al een enorme topprestatie die hier wordt geleverd!
Potgrond en tuinaarde zijn natuurlijk leuk, maar zonder plantjes wel erg kaal. Vandaar dat we alle kopers
tippen om eens langs te gaan bij De Carlton voor mooi planten en perkgoed. Want bij groeien hoort natuurlijk
ook bloeien. En wat is nu mooier dan dit in uw achtertuin én bij uw favoriete korfbalvereniging te zien?
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende week
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Opstellingen zaterdag 25 februari 2017
Valto 1
Is vrij
Valto 2
Is vrij
Valto 3
Is vrij
Valto 4
Is vrij
Valto 5
Is vrij
Valto 6 vertrek: 18:25
Dames: Lysanne V, Ryanne B, Mandy B, Inge v D, V7?
Heren: Laurens E, Vincent V, Wouter W, Daniel V, V7?
Valto 7 vertrek: 19:30
Dames: Petra, Linda, Marije, Ria, V6?
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, V6?
Valto 8 vertrek: 11:30
Dames: Jolanda, Leonie, Rosanne, Fiona, w.a.
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Marco, Sjors

Uitslagen e.d.
http://www.antilopen.nl/competitie-v2/
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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

Uitslagen
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Nabeschouwingen
Afgelopen week werden er bij Vriendenschaar 3 punten meegenomen door de selectie, 2 door het eerste en
1 puntje door het tweede. Dit weekend werd er gespeeld bij Vitesse in Barendrecht, de al gedegradeerde 1e
klasser. Het eerste was vanaf het begin van de wedstrijd niet bij de les en speelde niet goed, dat resulteerde
in verlies: 27-20.
Valto 2 blijft maar punten pakken, vorige week nog 1 punt tegen Vriendenschaar maar dit keer zou het
tweede weer willen winnen. In een gelijkopgaande wedstrijd waarin het 2e in de eerste helft nog achter
stond, kon dat worden omgedraaid in de tweede helft waarin Valto 2 absoluut de beste ploeg was. Gelukkig
werd dat goede spel ook beloond met een 17-18 winst!
Valto 3 blijft het moeilijk houden in haar poule, het scoort simpel gezegd te weinig. Vorige week werd er
verloren van DES en ook dit keer had het 3e het moeilijk in het veld. Het kwam niet verder dan 21-10 tegen
Excelsior Delft.
Valto 4 won vorige week in een spannende wedstrijd van KZ Danaiden met 18-17 en dit weekend mocht het
4e na de A1 het veld op tegen Sporting Trigon. Promoveren zal er waarschijnlijk net niet in zitten voor het 4e
maar goed spel wordt week in week uit getoond, dit keer werd dat beloond met 18-16 winst.
Valto 5 verloor vorige wedstrijd met 15-18 van een sterk Meervogels, maar toch was het verlies niet nodig.
Dit weekend stond het 5e in een wederom gewijzigde opstelling klaar om te spelen tegen Alo 3 uit Den
Haag. Ook hier een spannende wedstrijd maar weer in het voordeel van Valto beslist: 17-15 winst.
Valto 6 was vrij.
Valto 7 won vorige week met 13-10 en dit weekend stond de wedstrijd tegen Avanti 10 op het programma.
Het begin was voor Valto maar toen werd het stuivertje wisselen en aan het einde van de wedstrijd.. lag die
stuiver stil! 10-10 gelijkspel en allebei een punt leek het meest eerlijke.
Valto 8 verloor vorige week nog ruim en dat was jammer want Valto 8 speelt een goed zaalseizoen. Dit
weekend kwamen de Meervogels op bezoek en in een wedstrijd waarin niet veel werd gescoord wordt het
dan moeilijk. Helaas viel het dit weekend weer de verkeerde kant op voor het 8e, zuur als ploegen zo dicht
bij elkaar zitten: 7-8 verlies.
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
A-jeugd
VALTO A1 speelde haar laatste thuiswedstrijd in deze zaalcompetitie. Tegenstander was TOP A2. Uit werd
er na een moeizame wedstrijd met 10-13 gewonnen. Ook dit keer ging het weer niet heel makkelijk, maar de
marge bleef wel de hele wedstrijd rond de vier doelpunten hangen. Uiteindelijk werd er met 21-18
gewonnen. HKV en Tempo gaan op de laatste speeldag uitmaken wie kampioen wordt in deze poule,
waarbij HKV verreweg de beste papieren heeft vanwege het doelsaldo. VALTO speelt op 11 maart nog uit
tegen KVS, waar 'thuis' met 25-21 van gewonnen werd.
VALTO A2 speelde thuis tegen Avanti A5. Een tegenstander waar nog niet eerder tegen gespeeld werd. De
A2 heeft nog weinig tegenstand gehad en de vraag was of Avanti dit dan wel kon bieden. De start was
moeizaam: halverwege de eerste helft stond het pas 2-0. Hierna ging het beter lopen en via een 7-2
ruststand werd het uiteindelijk wederom een makkelijke overwinning: 17-9. De A2 staat hiermee stevig
bovenaan: 16 punten uit 8 wedstrijden. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Fortuna A3 op het
programma. Thuis werd tegen dit team de minst makkelijke overwinning behaald: 13-11.
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen Deetos B2. Uit werd hier met 11-15 van gewonnen en gezien de stand
moest het toch lukken om dit keer de punten in De Lier te houden. De B1 speelde een sterke wedstrijd,
waarin lekker veel gescoord werd. Einduitslag: 18-8. Voor de B1 aankomende week op donderdag thuis de
inhaalwedstrijd tegen Maassluis B1. Beide teams staan op een gedeelde 4e plek en hebben 12 punten na
12 wedstrijden.
VALTO B2 was vrij. Zij spelen op 4 maart hun laatste wedstrijd uit tegen ONDO B2.
VALTO B3 speelde thuis tegen Fluks B2. Er werd nog niet eerder tegen dit team gespeeld, maar gezien de
stand moest het mogelijk zijn om van dit team te winnen. De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar het was
inderdaad VALTO die de winst naar zich toe trok: 10-8. Zaterdag 4 maart speelt de B3 de uitwedstrijd tegen
Fluks
C-jeugd
Valto C1 ging op bezoek bij Fortuna C2 waar dit seizoen al meerdere keren van gewonnen werd. Het was
een pittige wedstrijd vooral omdat het niet helemaal lekker liep met de scheidsrechter. Gelukkig wilde hij de
wedstrijd wel affluiten waardoor deze wedstrijd genoteerd kon worden met een 13-17 winst voor Valto.
Komende weken is de C1 vrij. 11 maart is de eerstvolgende wedstrijd.
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Valto C2 kwam in actie tegen de nummer drie: Dubbel Zes C1. Uit werd dit nog een hele ruime overwinning,
nu moest de C2 met iets minder genoegen nemen. Na 50 minuten spelen was het 8-4 in het voordeel van
Valto. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO C2, de nummer twee uit de poule. Thuis werd hier
eenvoudig met 11-3 van gewonnen. Bij winst is de C2 op papier al kampioen. Gezien de vakantieperiode zal
dit waarschijnlijk op een later tijdstip gevierd gaan worden.
Valto C3 was vrij en is ook komende zaterdag vrij. 4 maart komen zij weer in actie.
Valto C4 speelde thuis tegen koploper Excelsior. Uit werd hier dik van verloren (16-6) maar nu wist Valto het
gat kleiner te houden. Excelsior ging er wel met de punten vandoor: 4-9 was de uitslag. Komende zaterdag
is de C4 vrij, zij spelen ook pas 4 maart weer.
D-jeugd
Valto D1 ging op bezoek bij KVS D1. Thuis werd hier nog van verloren maar in het nieuwe jaar lijkt alles
beter te gaan bij de D1 en dat merkte ook KVS. Er werd door Valto ruim gewonnen door een uitslag van 813 op het scorebord neer te zetten. Nu mag de D1 voorlopig even uitrusten. 11 maart is pas jullie volgende
wedstrijd.
Valto D2 speelde, als nummer drie in de poule, tegen Achilles D1, de nummer twee in de poule. Achilles liep
vrij makkelijk uit maar de dames van de D2 vochten zich goed terug in de wedstrijd en wisten het verschil
kleiner en kleiner te maken. Uiteindelijk werd er met 10-13 verloren. Komende zaterdag even geen wedstrijd,
4 maart gaan jullie nog een keer knallen in de zaal.
Valto D3 speelde een energieke en felle wedstrijd tegen Fortuna D5. Was het verschil de vorige keer
minimaal, dit keer kwam Fortuna nauwelijks aan de bal. De D3 creëerde kans op kans en maakte deze vaak
ook mooi af. Dit resulteerde in een dikke overwinning van 10-3. Komende dinsdag hebben jullie alweer een
wedstrijd, tegen koploper VEO. VEO kan in deze wedstrijd kampioen worden maar als jullie zo spelen als
afgelopen zaterdag zal VEO misschien nog een weekje moeten wachten met feest vieren.
Valto D4 speelde ook al zo'n leuke wedstrijd waarin veel gescoord werd door veel verschillende spelers.
VEO kreeg aan het begin een paar kansen die ze benutte maar daarna nam de D4 het roer over. Zo werd de
uitslag 12-2. 11 maart is jullie volgende en gelijk ook laatste wedstrijd, weer tegen VEO. Bij winst is het
kampioenschap een feit. Maar eerst even lekker vakantie vieren!
E-jeugd
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO. Om nog kans te maken op het kampioenschap moest
deze wedstrijd gewonnen worden. Gelukkig wisten jullie dit te doen! Jullie hebben een goede wedstrijd
gespeeld en erg goed verdedigd. Aanvallend zaten er veel mooie aanvallen tussen alleen vergaten jullie af
en toe te scoren. De eindstand was 3-9 voor VALTO! Dit betekend dat jullie de volgende wedstrijd kampioen
kunnen worden! Deze kampioenswedstrijd vindt plaats op zaterdag 11 maart om 11:15 uur in De Vreeloohal
tegen Fortuna. Zet deze datum alvast in de agenda’s!! Komende twee weken zijn jullie vrij.
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij en ook komende twee weken staat er geen wedstrijd op het
programma. Pas zaterdag 11 maart weer.
VALTO E3 was afgelopen zaterdag ook vrij en ook voor jullie staat de volgende wedstrijd gepland op
zaterdag 11 maart.
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna E4. Dit was een lastige wedstrijd, Fortuna was net
een maatje te groot voor VALTO E4. De eindstand was uiteindelijk 14-1. De volgende wedstrijd staat voor
jullie gepland op zaterdag 4 maart tegen KVS. Hopelijk weten jullie deze wedstrijd wel te winnen! Zet ‘m op!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen ODO E4. Jullie hebben een super wedstrijd gespeeld! Het
gaat elke week beter en jullie zijn echt een team geworden in de afgelopen weken! ODO had weinig in te
brengen. De eindstand was 4-9 voor VALTO! Jullie volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 11 maart
tegen DES E2.
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura E2. Dit was geen makkelijke wedstrijd, want al snel
bleek dat Futura een maatje te groot was voor VALTO. Toch hebben jullie er alles aan gedaan om het Futura
zo lastig mogelijk te maken. Jullie volgende en tevens laatste zaalwedstrijd van dit seizoen staat aanstaande
zaterdag gepland tegen Avanti E6. Succes!
F-jeugd
VALTO F1 IS KAMPIOEN!! Afgelopen zaterdag stond er voor VALTO F1 een belangrijke wedstrijd op het
programma, namelijk de kampioenswedstrijd tegen nummer 2 uit de poule: Fiks F1. Aan het begin van de
wedstrijd was het even zoeken, maar toen de zenuwen eenmaal onder controle waren en de score werd
geopend door een mooi afstandsschot kwam VALTO F1 los. Jullie waren de hele wedstrijd de betere partij,
ondanks dat Fiks 30 minuten met een vijfde speler in het veld heeft gestaan. Fiks wist nog wel een paar
doelpuntjes te scoren, maar kon niet op tegen de doelpunten van VALTO. Er werden mooie diepe ballen
gegooid en mooie afstandsschoten gemaakt!! Dit zorgde ervoor dat de wedstrijd eindigde met een stand van
10-4: KAMPIOENNEN! Erg knap gedaan! Jullie volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 4 maart tegen
DES F1. Succes!
VALTO F2 was afgelopen zaterdag vrij. Jullie volgende wedstrijd staat ook gepland op zaterdag 4 maart
tegen ONDO. Zet ‘m op!
De Bijblijver, 20 februari 2017
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Nieuws van de Technische Commissie
En zo naderen we het einde van het zaalseizoen. Tis nogal
verscihllend. Veel ploegen nog maar 1 wedstrijd te spelen en die
is dan meestal pas over 3 weken! Maar andere ploegen moeten
er nog 3 of 4. Kortom voor ieder verschillend. Voor Valto 1 en 2
is de spanning eraf. Met de punten van Valto 2 afgelopen
zaterdag zijn ook zij veilig. Laatste wedstrijdje winnen en we
e
komen met 1 en 2 op de 4 plaats terecht en dat is toch in de hoogste helft!

Onregelmatige weken
Kijk alsjeblieft goed hoe het zit komende weken: deze week trainen we gewoon. Maar tijdens de
voorjaarsvakantie is er geen training. Veel ploegen zijn er vrijkomende zaterdagen maar er zijn ook
wedstrijden in te halen. Check de Bijblijver en de site!

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! Meld je bij ondergetekende!

Hugo van den Berg komt terug naar Valto
Iedereen weet het al inmiddels, maar toch nog het vermelden waard: Hugo gaat bij Valto het trainer/coach
schap van Valto 2 op zich nemen. Ik heb al veel positieve reacties gehoord!
Succes Hugo!

Martin Valstar blijft als teammanager bij Valto
En ja, de verwennerij voor de selectie gaat door komend seizoen. Martin blijft ons helpen met alle
‘randzaken’. Fijn Martin!

Vacatures
Trainer/Coach Valto A1.
Ter opvolging van Michael Dissel is Valto op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor Valto A1 voor het
komende seizoen.
Ken jij iemand die hier interesse in heeft? Geef de vacaturebeschrijving door of meld je bij de TC.
Zie onze website voor de details (http://ckv-valto.nl/vacature-trainercoach-valto-a1/)
Verzorger/Masseur selectie
Voor het komend seizoen zoekt Valto een verzorger/masseur. Ben jij of ken jij iemand die deze vacature
ambieert?
Meld je bij de TC en geef de vacature door.
Zie onze website voor de details. (http://ckv-valto.nl/vacature-verzorgermasseur-voor-selectie-valto/ )

Enquête
De enquête is gesloten. De TC gaat de resultaten analyseren en acties hierop nemen. Tevens gebruiken we
de enquête resultaten om de eerste stappen naar de indeling van komend jaar te maken. Heb je nu nog
opmerkingen, dan niet meer de enquête invullen, maar gewoon een mailtje.

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
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Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

21 februari

Martin vd Wel

Bart Versteegen

28 februari

VRIJ

VRIJ

7

7 maart

Bart van Muyen

Johan vd Meer

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!

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

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

Agenda
10 maart 2017
10 juni 2017
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Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!
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of app/bel naar 0641317088.

Bowlen
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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.

Wedstrijdverslagen
Valto 2 veilig na thriller tegen Vitesse 2.
Sponsor: Martin Stolze B.V.
Na de prima wedstrijden van vorige week in Hardinxveld-Giessendam, waar drie punten aan werden
overgehouden, reisden de selectie deze week naar Barendrecht. Voor het vlaggenschip van het plaatselijke
Vitesse was vorige week het doek gevallen, waardoor zij volgend seizoen een niveau lager zullen spelen.
Voor de tweede teams stond er vandaag nog alles op het spel, want beide teams zijn nog niet veilig voor
een volgend seizoen reserve 1e klasse. Voor de thuisploeg was de nood wel hoger dan voor Valto 2, want
Valto had voldoende aan één punt terwijl de thuisploeg moest winnen voor de laatste strohalm. In december
liep het bij de Lierse reserves nog niet lekker en werd er van dit Vitesse verloren, maar Valto 2 heeft nu een
goede flow te pakken. Het was dan ook wel te verwachten dat het een spannende pot zou worden
vanavond.
Even na zes uur floot scheidsrechter van Putten voor het startsein van deze, naar later zou blijken,
zinderende wedstrijd. Niels heeft weer last van zijn armblessure, dus moest vandaag vanaf de bank de
wedstrijd beleven. Op zijn plaats startte Thijs uit de A1, omdat Ron later in Valto 1 zou starten voor de nog
geblesseerde Kevin. Na enkele minuten aftastend aanvallen door beide ploegen, wat het Thijs die voor Valto
de nul van het bord schoot. Beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte door de gelijke belangen. De Valto
verdediging bezweek dan ook na zes minuten, maar Lisanne wist Valto in dezelfde minuut weer op
voorsprong te zetten. Weer bleef een vervolg treffer uit, waardoor Vitesse weer gelijk kon maken. Zij trokken
ook direct het initiatief naar zich toe en wisten een klein gaatje te slaan naar 4-2. Ook nu was er weer een
Valto dame trefzeker en kregen we via het doelpunt van Sharon weer de aansluiting. Weer volgden er een
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aantal minuten zonder doelpunten en was het wederom de thuisploeg die als eerste doel trof. Valto kreeg nu
echter weer wat meer grip op de aanvallen van Vitesse, waardoor Valto vijf minuten later door de twee
afgeronde strafworpen van Thijs weer op gelijke hoogte kwam bij 5-5. In de laatste tien minuten tot de rust
zouden de ploegen om en om scoren, waardoor Vitesse met een minimale voorsprong van 7-6 de
kleedkamer opzocht.
In het tweede deel zou het moeten gebeuren voor Valto, maar dan was het wel zaak om de aansluiting te
houden. De eerste aanval na de mandarijnen ging in rook op, waarna de thuisploeg de marge dankbaar
vergrootte naar twee verschil. Lisanne nam haar ploeg bij de hand en zorgde er voor dat Valto dankzij haar
twee treffers weer op gelijke hoogte kwam bij 8-8. Michiel zorgde er even later voor dat Valto sinds de 1-2
weer eens op voorsprong kwam, maar die was nu nog van korte duur. Binnen dezelfde minuut viel de
gelijkmaker alweer, maar Valto had de thuisploeg nu onder controle. Met vier doelpunten op rij van Pieter en
Thijs was het eerste gaatje van vier een feit en leek Valto de wedstrijd naar zich toe te trekken. Er werden
helaas een paar foutje gemaakt in de verdediging, waardoor dit verschil halverwege de 2e helft weer
gehalveerd was bij de 12-14 tussenstand. Het zou een zinderend laatste kwartiertje worden, waarin de
gastheren bij 14-14 weer langszij kwamen. Valto wist echter het initiatief te houden en wist na de 15-15 via
een tussensprintje van Pieter en Maaike weer uit te lopen naar 15-17. Met minder dan vier minuten op de
klok leek het muntje de kant van Valto op te vallen. De thuisploeg ging echter nog in een alles of niets
poging op jacht naar doelpunten en wisten het gat weer te dichten vlak voor de laatste minuut zou gaan
lopen. In de wetenschap dat Valto voldoende had aan één punt werd er bij deze stand rustig naar de juiste
kans gezocht om eventueel de volle buit te pakken. Pieter wist dit verlossende doelpunt te maken, maar ook
de thuisploeg kreeg nog een aanval te spelen. De Valto verdediging wist het deze laatste aanval goed dicht
te houden en de haastige schoten van Vitesse raakten allen geen doel. Groot was de opluchting bij het
meegereisde Valto publiek toen scheidsrechter van Putten een eind maakte aan deze thriller en de buit
binnen was. Valto 2 speelt ook volgend seizoen op hetzelfde niveau na deze overwinning. Voor Vitesse 2
zijn de druiven wel zuur, want door de winst van Vriendenschaar 2 op IJsselvogels 2 degraderen zij samen
met hun vlaggenschip naar de 2e klasse.
De wedstrijd van beide vlaggenschepen ging na de overwinning van Valto vorige week nergens meer om.
Voor Vitesse was vorige week definitief het doek gevallen en Valto wist zich veilig te spelen door te winnen
van Vriendenschaar. Het was dus te verwachten dat er een mooie wedstrijd gespeeld zou gaan worden met
twee ploegen die vrij uit konden korfballen. Vitesse wilde natuurlijk in deze laatste thuiswedstrijd schitteren
voor eigen publiek, maar Valto zou heen cadeautjes weggeven vanavond. Met Ron weer op de plaats van
Kevin naast Frank in de eerste aanval ging de wedstrijd van start onder leiding van scheidsrechter Bond.
Ron tekende al in de eerste Valto aanval voor de 0-1. Dit zou ook de enige keer zijn dat Valto vanavond op
voorsprong zou staan. Vitesse speelde vanavond de sterren van de hemel en vooral op de broertjes van
Helden stond vanavond geen maat. Na de gelijkmaker wist Vitesse gelijk een gaatje te slaan naar 5-1,
voordat Iris haar eerste van vijf doelpunten maakte. Met de vrije bal van Frank even later bleef Valto nog in
het spoor, maar toen zou Vitesse met vier treffer op rij weg lopen naar 10-3 en werd wel duidelijk dat Valto
een lastige avond zou krijgen. Er werden genoeg kansen gecreëerd, maar de afronding liet duidelijk te
wensen over. Valto wist weer wat terug te komen door de doelpunten van Naomi en Bart, maar Vitesse had
weer een antwoord klaar. Toch wisten Frank en Ron het verschil vlak voor rust terug te brengen op vier en
leek het weer een wedstrijd te worden. Vitesse zorgde er met twee treffers voor dat zij toch met een verschil
van 13-7 de kleedkamer opzochten.
Na deze eerste helft, waarin Valto het toch vooral aan zichzelf te wijten had dat deze achterstand op het
scorebord stond, zou er in het tweede deel wel wat moeten gebeuren. De gebroeders van Helden zorgden
er echter voor dat het verschil eerst verder opliep naar 15-7, voordat Laurens en Bart voor Valto weer de korf
vonden. Valto pakte de draad nu wel op en wist de tweede helft wel gelijke tred met de thuisploeg te krijgen,
maar de inhaalslag werd niet gemaakt. Thijs en Maaike werden weer binnen de lijnen gebracht in de hoop
dat zij nog wat potten konden breken. Zij hebben zeker hun steentje bijgedragen aan de score, maar Vitesse
was vanavond ontketend en schoot loepzuiver. Bij de 19-14 van Thijs en even later de 23-18 van Maaike
leek Valto onderweg om het gat te dichten, maar dan wist de thuisploeg ook weer de korf te vinden. Valto
bleek vanavond niet bij machte om Vitesse te temmen en werd uiteindelijk met de grootste nederlaag dit
zaalseizoen naar huis gestuurd. Scheidsrechter Bond floot voor het eind van de wedstrijd nadat Judith de
eindstand op 27-20 had gezet. Hoewel het voor het Valto publiek een héél andere wedstrijd werd dan
gehoopt, was het toch wel genieten van een attractieve wedstrijd met Vitesse als terechte winnaar. Helaas
voor hen komt de vorm te laat en zullen zij volgend jaar in de tweede klasse uitkomen. Met het getoonde
spel van vanavond verwacht ik dat het verblijf in deze klasse voor hen niet voor lang zal zijn. Voor de trouwe
Valto supporters volgen nu weer twee korfbal vrije weekenden van de selectie teams. Voor de rest van de
vereniging staan wel wedstrijden gepland. Op 11 maart spelen Valto 1&2 hun laatste zaalwedstrijden in onze
“eigen” Vreeloo hal in De Lier. Het is even afwachten wie de inhaalwedstrijd tussen Sparta en DES gaat
winnen op 4 maart. Mocht Sparta deze wedstrijd naar zich toe trekken, dan heeft Valto 1 nog een sportieve
verplichting te doen in de poule. IJsselvogels 1, de tegenstander die dag, staat nu op de 7e plaats met twee
punten achterstand op DES. Mocht dit na 4 maart nog zo zijn, dan zal er zeker met een schuin oog vanuit
Delft naar onze wedstrijd gekeken worden. Om het zaalseizoen op feestelijke wijze af te sluiten ga ik er van
uit dat het vlaggenschip zo wie zo voor de winst zal gaan en er een mooie wedstrijd van maakt.
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Geniet dus even van je vrije weekenden, met of zonder feestneus, en we zien u graag op 11 maart weer
langs de lijn.
Arno van Leeuwen.

VALTO 5 - ALO 3
In de laatste thuiswedstrijd van het zaalseizoen was de tegenstander ALO 3. Uit werd hier makkelijk van
gewonnen, 8-21. Maar deze ploeg wist ook al eerder gelijk te spelen tegen Meervogels en Weidevogels,
twee ploegen waar VALTO drie keer van wist te verliezen. De start was flitsend, na 10 minuten spelen stond
er een 6-0 voorsprong op het scorebord. Hierna kwam ALO steeds meer in de wedstrijd, met name ook door
slordig spel van VALTO, en zo stond het met rust gewoon weer gelijk, 10-10. Dat moest in de 2e helft
anders: het tempo moest omhoog en we moesten energie blijven leveren, anders zouden we het nog wel
eens heel lastig kunnen krijgen. De tweede helft ging ook lange tijd gelijk op, met name ook omdat het ene
vak het lastig had met de lange heer van ALO, waardoor er te weinig rebound voor ons was. Pas tegen het
eind van de wedstrijd wisten we een voorsprong van twee doelpunten te pakken en dat gaven we daarna
niet meer weg. Einduitslag: 17-15.
Twan, Frillem en Michael bedankt voor het meespelen!
Zaterdag 11 maart spelen we onze laatste wedstrijd, uit tegen Pernix 5. Achilles is inmiddels kampioen
geworden en wat overblijft, is de tweede plek. Hiervoor moet er wel van Pernix gewonnen worden. Thuis
werd het een nipte overwinning: 16-15. Hopelijk zijn er tegen die tijd weer wat heren fit genoeg om te spelen!
Groetjes VALTO 5

Valto B3
Valto B3 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Fluks B2. Het was een goede wedstrijd en hebben
uiteindelijk met 10-8 gewonnen. In de eerste minuut werd er gelijk een punt binnen gehaald voor Valto en
dat liep al gauw op naar een voorstand van 2-0. Daarna werd er een punt binnen gehaald door Fluks en al
snel daarna scoorde Valto weer. Later stonden we nog maar met 1 punt voor en werd het even spannend,
maar dit hebben we weer goed recht gezet met een uiteindelijke stand van 10-8.

Valto C1
Afgelopen zaterdag speelde Valto C1 uit tegen Fortuna C2. We waren erg gewaagd aan elkaar, en er werd
veel gescoord. In de eerste 15 minuten stonden we 4-2 achter maar uiteindelijke stonden we in de rust met
5-7 voor.
De rust was afgelopen en het werd binnen een paar minuten 7-7,
De stand werd steeds weer gelijk tot het 11-11 was. Valto C1 liep uit en de eind stand was 13-17.
Gemaakt door: Romeo Kortekaas

Valto C4 – Excelsior C1
Valto begon goed met het eerste doelpunt, maar Excelsior kwam terug met twee doelpunten. Emma scoorde
2-2. Excelsior kreeg de stand tot 2-8, maar Jason kreeg onze derde bal in de korf en Emma volgde al gauw
met de vierde goal. Excelsior schoot er nog twee in en dus was de eindstand 4-10 tegen de koploper.
Emma was de invaller, bedankt voor het meespelen!
Op 4 maart spelen we onze volgende en laatste wedstrijd van dit zaalseizoen.
Groetjes Tim

Valto D3
D3 speelt een thuiswedstrijd tegen Fortuna. Waarvan ze geloof ik verleden keer met 1 punt verschil hadden
verloren.
Wat een leuke wedstrijd was het, Fortuna had geen kans vandaag. Bij iedereen van Valto zat de snelheid
erin. Ze lieten goede nieuwe dingen zien, die ze geleerd hadden. Ze waren bal sterk en goed in de
verdediging. Bas speelde niet mee, en we hadden daarvoor Renske die het team versterkte.
Er is veel gescoord deze wedstrijd. Milou zelfs 4x verder scoorde Guillermo, Nova, Maaike en Anouk.
En werd het 10-3. Er is genoten op de tribune. Top gespeeld Valto D3.
Groetjes Desiree en Levi.

ODO E2 - Valto E1
sponsors Lansbergen orchideeën & KPS Sales
Afgelopen zaterdag mochten we in Maasland spelen, tegen ODO E2. De vorige keer ging het wat lastig
tegen deze ploeg, maar we hebben toen wel gewonnen. We waren dus gewaarschuwd! Gelukkig waren er
wel veel toeschouwers meegekomen en speelden we naast Valto E5, wat een toeval.
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We begonnen goed, meteen 2 doelpunten, alleen ODO maakte er ook één en dus stond het na 10 minuten
1-2. Ook in de tweede 10 minuten werd er niet veel gescoord. Twee doelpunten en gelukkig door ons! Maar
echt veel doelpunten hadden we dus niet gemaakt tot aan de rust. We waren misschien nog niet zo wakker.
Dan maar wat beter in de tweede helft.
Maar ook de tweede 20 minuten begonnen wat moeizaam. We speelden op zich wel goed, maar ze wilden
er gewoon niet in. Alleen Sven wist te scoren. Het was dus 1-5. De laatste 10 minuten gingen er gelukkig wat
meer in en zo liepen we uit naar 1-7. ODO scoorde er toen ook nog een aantal en wij de laatste, het werd 39.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we kampioen worden. Op 11 maart, thuis om 11.15 uur, tegen Fortuna E3.
We kunnen alle aanmoedigingen gebruiken, dus we hopen op veel supporters!
Groeten,
Finne

Valto E4
Vandaag geen lang stukje van de E4..We gingen vol goede moed naar Delft op naar onze wedstrijd tegen
Fortuna. Maar na een dolle tienercarnavalsavond leek het meer op polonaise dan korfbal ;-)
Wij vermoeden dat Fortuna minder aan het feesten was geweest, ze kwamen erg snel op een grote
voorsprong. Valto kwam na de eerste 10 minuten wel iets beter op stoom, maar kon geen verschil meer
maken, helaas.
Eindstand 12-1..Laten we snel vooruitkijken naar de volgende wedstrijd, dan gaan we er weer voor!
Ene dan geen last meer van vrijdagavond carnaval en the voice finales..;-)
ps: Wel leuk dat we Vera tegen kwamen bij Fortuna die kon het toch niet laten om ons aan te moedigen :-)
groetjes Annemieke & Jette
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Futura E2 - Valto E6
Vandaag mochten wij naar Den Haag. Het team was compleet en ze hadden er zin in!
Ook al wint de E6 niet veel. Ze gaan er iedere wedstrijd tegen aan! Helaas stonden jullie al snel 1-0 achter.
Maar ook jullie wisten te scoren! 1-1. Helaas wist Futura de korf makkelijk te vinden! Dus het was best een
moeilijke wedstrijd voor jullie. Jullie hebben dan ook met 12-3 verloren.
Maar daar gaan jullie heel sportief mee om! Jullie zijn toppers!!
Volgende week weer nieuwe kansen.
Dan de laatste wedstrijd in de zaal en dan zit het zaalseizoen erop!
Eduard en Milan.

Valto F1
Een belangrijke wedstrijd was het afgelopen zaterdag. We konden namelijk kampioen worden. Met Oranje
haren begonnen we aan de wedstrijd. Al gauw kwamen wij op voorsprong en dit bleef ook zo de hele
wedstrijd. We speelden erg goed en we wonnen uiteindelijk met 10-3. Na de wedstrijd stond er taart klaar en
kregen we een kadootje. Ook zijn we nog naar Mc Donalds geweest om het te vieren. Erg leuk was het.
Groetjes Toon

Website potgrondactie
Om het voor de kinderen eenvoudig te houden, verkopen we alleen aan de deur: potgrond, tuinaarde en
plu’s. Wil iemand wat anders dan kan dit via de website.
http://ckv-valto.nl/product-categorie/acties/
Hier zijn nog 6 andere producten te bestellen.
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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

De Bijblijver, 20 februari 2017

16

