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Niets gebroken?
De afgelopen week was het voorjaarsvakantie en dat was te merken ook. Ik had soms het idee dat wij
de enige waren die thuis zijn gebleven dit voorjaar. Helemaal toen bleek dat afgelopen weekend
iedereen die terug was gekomen, zijn of haar belevenissen wist te vertellen, dan wel op Facebook
plaatste. Het zag er in ieder geval allemaal top uit, ik hoop dat jullie een leuke tijd hebben gehad en
voor veel mensen hoop ik dat ze niets gebroken hebben met (après)skiën of snowboarden.
Gelukkig bleek zaterdagmorgen dat niet iedereen er tussenuit was geknepen. De teams die moesten
spelen, waren veelal aangevuld met invalspelers en reservezitters en bij de tegenstanders bleek dat
niet anders. Zo zijn de meeste teams de voorlaatste competitieronde wel doorgekomen, met 5x
verlies, 5x winst en als bonus 1x winst met een monsterscore. Bij de F1 werd het 10-33, goed gedaan,
jullie zijn ware kampioenen!
Nog even en we gaan de tweede helft van de veldcompetitie weer in. Nog even, want we hebben nog
wat voor de boeg de komende weken, voordat op 1 april (geen grap) de wedstrijden om het ‘eggie’
weer beginnen. Je hebt namelijk nog heel even de tijd om de laatste zakken portgrond en tuinaarde te
verkopen, of mensen er op te wijzen dat we nog 4 verschillende zakken extra aanbieden in de
webshop. Oh en de gerse Valto-plu niet te vergeten, je support er Valto mee én hij houdt regen tegen!
Daarna gaat de jeugd gezellig bowlen (daar verkoop je dus die potgrond voor) en gaan de
junioren/volwassenen nog één keer los in de sporthal. Niet alleen tijdens hun wedstrijden, maar ook in
de derde helft, bij Vreeloo in de kantine. We maken er met z’n allen een mooie zaalseizoen-afsluiter
van en krijgen daar als vereniging gewoon 10% van de baropbrengst voor. Komt allen! Ski-pas niet
verplicht.
Tenslotte kunnen we even ‘bijkomen’ op het trainingsweekend en ons opmaken voor een mooie
sjouw-, speel- en feestdag op 25 maart.
Summer, here we come!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Programma komende tijd
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Opstellingen 11 maart
Valto 1 aanwezig: onderling overleg
Onderling overleg
Valto 2 aanwezig: onderling overleg
Onderling overleg
Valto 3 aanwezig: 15:50
Dames: Mariska, Joyce, Romy B, w.a., w.a.
Heren: Michael, Derk, Thomas, Steven, w.a.
Valto 4 vertrek: 15:15
Dames: Laura H, Laura M, Lisa R, Ellen V, Ellen R
Heren: Niels, Laurens M, Rob, w.a., w.a.
Valto 5 vertrek: 14:00
Dames: Petra, Helma, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
Heren: Marco, Hans, Jeroen, Twan, w.a.
Valto 6 aanwezig: 13:45
Dames: Lysanne V, Ryanne B, Mandy B, Inge v D, Nanne P
Heren: Laurens E, Vincent V, Wouter W, Daniel V, Jesper V, Bart V
Valto 7 aanwezig: 14:45
Dames: Petra, Linda, Marije, Ria, Gerda
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, Frank, Wouter,
Valto 8 vertrek: 15:50
Dames: Jolanda, Leonie, Rosanne, Fiona, Marleen
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Marco, Sjors, Bart M, Peter R
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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

Uitslagen zaterdag 4 maart

Nabeschouwingen
Valto 6 won vorige week met 6-12 bij de Meervogels en was zo nog 2 wedstrijden verwijderd van het
kampioenschap. Dit weekend stond er een moeilijkere pot op het programma: uit tegen DES in Den
Hoorn. Thuis werd er krap met 13-11 gewonnen maar het 6e bleek niet van het doel af te wijken, er
werd een goede wedstrijd gespeeld en 13-19 gewonnen!
Valto 7 verloor vorige week helaas tegen Meervogels met 17-11 en dit weekend stond Avanti 10 op
het programma. Avanti draait opzich een goed seizoen en ook in de wedstrijd tegen Valto deden ze
het leuk. Valto 7 had moeite om genoeg te scoren en verloor jammer genoeg net met 11-9.
Ook komend weekend (11-03) zal het weer krap zijn in de bezetting, vooral met de heren in de
wedstrijdsport zijn er grote tekorten. Samen met het tegelijk vallen van wedstrijden zal het dit weekend
weer flink puzzelen worden, hopend op jullie begrip hiervoor wens ik iedereen alvast een fijne
wedstrijd toe.
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris zaal
A-jeugd
VALTO A1 was vrij en speelt a.s. zaterdag laatste zaalwedstrijd, uit tegen KVS A1. Het hoogst
haalbare is de tweede plek, dan moet er wel gewonnen worden. Thuis was het geen makkelijke
wedstrijd, maar werd er wel gewonnen: 25-21
VALTO A2 speelde de afgelopen weken als enige jeugdploeg twee wedstrijden. Vorige week uit tegen
Fortuna A3. Na een moeizame eerste helft (ruststand 7-4) werd er in de laatste minuut toch nog een
(belangrijk) gelijkspel uit gesleept: 8-8. Afgelopen zaterdag moest er uit gespeeld worden tegen de
enige nog overgebleven concurrent voor de kampioenstitel: Meervogels A3. De hele wedstrijd was
VALTO de betere ploeg en bleef het een aantal doelpunten voorsprong houden. Einduitslag: 11-15.
Met nog twee wedstrijden te gaan, is daarmee het kampioenschap een feit! Gefeliciteerd! A.s.
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zaterdag gaat het gevierd worden, nadat de uitwedstrijd tegen Avanti A5 gespeeld is. Thuis werd er
met 17-9 gewonnen.
B-jeugd
VALTO B1 was vrij en zij spelen zaterdag hun laatste zaalwedstrijd, uit tegen Vriendenschaar B1.
Thuis werd er met 9-12 verloren.
VALTO B2 speelde haar laatste zaalwedstrijd tegen koploper ONDO B2. ONDO had nog geen
wedstrijd verloren, en als VALTO zou weten te winnen, zou er nog een kleine kans zijn om gelijk te
eindigen, al moest ONDO dan nog wel de twee laatste wedstrijden verliezen...... Een heel kleine kans
dus. En dan moest er dus allereerst gewonnen worden van ONDO en dat was helaas al een kansloze
missie, want ONDO was de hele wedstrijd de betere ploeg. Er werd uiteindelijk verloren met 11-5 en
daarmee was ONDO dus de terechte kampioen. VALTO B2 eindigt op de tweede plek en kan zich
gaan opmaken voor het veldseizoen.
VALTO B3 speelde uit tegen Fluks B2. Thuis werd er met 10-8 van deze ploeg gewonnen. Er lagen
dus zeker kansen om ook nu weer de winst te pakken, zeker ook omdat VALTO al 11 punten had
verzameld en Fluks pas 6 punten uit even zoveel wedstrijden. Dit keer was het echter Fluks dat een
stukje sterker was dan VALTO en wist de overwinning naar zich toe te trekken: 11-9. A.s. zaterdag
ook voor de B3 de laatste zaalwedstrijd. Zij spelen thuis tegen Avanti B4. Uit werd het een nipte
overwinning voor VALTO, 7-8. De winnaar van deze wedstrijd eindigt op de 4e plek.
C-jeugd
Valto C1 was vrij. Aanstaande zaterdag staat de laatste zaalwedstrijd op het programma, tegen
Weidevogels C1. Uit werd hier vrij eenvoudig van gewonnen.
Valto C2 was afgelopen zaterdag vrij maar speelde de eerste zaterdag van de vakantie wel. Met
meerdere invallers ging Valto op zoek naar de overwinning. De eerste helft wilde dit totaal niet lukken
en keek Valto tegen een achterstand aan. Na rust kwam het pit terug in de ploeg en wist de C2 er nog
een gelijkspel uit te spelen. Hierdoor is het kampioenschap nog net geen feit. Hiervoor zal de wedstrijd
tegen Fortuna op 13 maart de doorslag moeten geven.
Valto C3 ging op bezoek bij ONDO C3. Thuis werd hier 9-4 van gewonnen. Deze wedstrijd had de C3
het lastig. De vakantie zat blijkbaar nog in de benen want er zat niet voldoende felheid en beweging in
het team. Gelukkig zat de everdediging goed dicht waardoor de aanval keer op keer de kans kreeg
om doelpunten te gaan zoeken. Uiteindelijk werd er met 4-7 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie
naar GKV C3, de hekkensluiter uit de poule. Thuis werd hier 15-6 van gewonnen. Helaas heeft
koploper DES nog steeds geen punten laten liggen waardoor het kampioenschap er niet meer in lijkt
te zitten voor Valto.
Valto C4 ging met vier invallers naar Den Hoorn om tegen DES C3 te spelen, de nummer 2 uit de
poule. De C4 wist goed bij te blijven maar DES scoorde toch net wat meer doelpunten dan Valto
waardoor zij er met de winst vandoor gingen: 5-3. De zaalcompetitie is hiermee voor de C4 klaar en
staan zij op een mooie derde plek. Nu kunnen jullie je gaan voorbereiden op het veld waar jullie in
dezelfde klasse gaan spelen.
D-jeugd
Valto D1 was afgelopen zaterdag vrij. Komende zaterdag gaan jullie op naar Meervogels D1. Thuis
werd hier met 8-5 van gewonnen.
Valto D2 ging naar VEO D2 die 1 plek hoger staat in de poule. Ze bleken ook net iets sterker dan
onze D2 en Valto verloor helaas met 11-8. Valto D2 is nu klaar met de zaalcompetitie en staat 5e in de
poule. Op naar het veld waar jullie weer een paar nieuwe tegenstanders tegen zullen komen.
Valto D3 was vrij. Komende zaterdag spelen jullie tegen KVS D3 in Scheveningen. Thuis werd hier
13-2 van gewonnen. Winst of verlies maakt niet veel meer uit om de tweede plaats in de poule te
waarborgen maar de zaalcompetitie winnend afsluiten is leuk en zeker mogelijk!
Valto D4 was afgelopen zaterdag vrij. Komende zaterdag een spannende wedstrijd voor de D4 tegen
VEO D3. Bij winst komt Valto samen met Dijkvogels op de 1e plek en kan de taart aangesneden
worden. Thuis werd er 12-2 gewonnen van VEO dus winst moet ook deze keer zeker mogelijk zijn. Zet
hem op D4!
E-jeugd
VALTO E1 was afgelopen zaterdag vrij, maar aanstaande zaterdag staat er een belangrijke wedstrijd
op het programma: DE KAMPIOENSWEDSTRIJD! De wedstrijd vind plaats om 11:15 uur in
Vreeloohal 1. Kom allemaal kijken en support onze E1 naar het kampioenschap! Succes!
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VALTO E2 was afgelopen zaterdag ook vrij, aanstaande zaterdag staat voor jullie de laatste
zaalwedstrijd op het programma. Jullie zijn natuurlijk al kampioen, maar hopelijk kunnen jullie deze
laatste wedstrijd tegen Velocitas ook winnen! Zet ‘m op!
VALTO E3 was aflopen zaterdag ook vrij en ook voor jullie staat zaterdag de laatste zaalwedstrijd op
het programma tegen KVS. Vorige keer wisten jullie te winnen was KVS, dus hopelijk lukt dat deze
wedstrijd weer! Succes!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen KVS E4. Jullie speelden een goede wedstrijd. In het
begin moesten jullie wel even op gang komen, maar toen jullie eenmaal op gang waren speelden jullie
erg goed. Het samenspel was erg goed en hieruit ontstonden mooie doelpunten! De eindstand was 511 in ons voordeel! Aanstaande zaterdag spelen jullie de laatste wedstrijd van het zaalseizoen thuis
tegen Avanti. Zet ‘m op!
VALTO E5 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie ook jullie laatste wedstrijd
van dit zaalseizoen tegen DES E2. Succes!
VALTO E6 heeft alle wedstrijd van dit zaalseizoen al gespeeld.

F-jeugd
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen DES F1. Jullie speelden wederom een goede wedstrijd
waarin lekker snel overgespeeld werd. Het tempo van jullie spel lag lekker hoog en dat is ook wel te
zien aan de eindstand: 10-33. Super goed gedaan! Aanstaande zaterdag staat de laatste wedstrijd
van zaalseizoen op het programma tegen Achilles F2. Hopelijk weten jullie deze ook te winnen, dan
hebben jullie namelijk geen wedstrijd verloren dit zaalseizoen! Zet ‘m op!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag al de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen tegen de koploper
ONDO F3. Jullie speelden een erg goede wedstrijd. Het overspelen gaat echt iedere wedstrijd beter
en ook verdedigend waren jullie goed bij de les! Eindstand 4-3. Super gedaan!

Nieuws van de Technische Commissie
Daar komt de laatste competitieweek aan in de zaal. Nog 1 week de zaalambiance en daarna weer naar buiten. Ook genieten op ons eigen veld en
clubhuis.
Nog wel even de felicitaties voor Valto A2 die het kampioenschap binnen
haalde. Goed gedaan jongens en meisjes.
Deze zaterdag kunnen er nog enkele kampioenen bij komen. Kom ze aanmoedigen!

Trainen buiten
Na zaterdag 11 maart gaan we weer buiten trainen. De tijdens staan zoals altijd op de site (http://ckvvalto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-2016-2017.pdf)

Oefenen buiten
Check de Valto-site voor de oefenwedstrijden. Zowel om te spelen als om te fluiten.
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Toernooi voor de jeugd bij Excelsior
Op 25 maart spelen de jeugdteams weer een toernooi bij Excelsior in Delft. Prima manier om warm te
draaien op het veld. Het toernooi is van half 9 tot ongeveer half 3.
We vertrekken met zijn allen om 8:30 vanaf de Villa!

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training Valto 3/4/5

Training Valto 6/7/8

7 maart

Bart van Muyen

Johan vd Meer

14 maart

Martin vd Wel

Bart Versteegen

21 maart

Kevin Barnhard

Frank Poot

28 maart

Valto 4

Johan vd Meer

4 april

Martin vd Wel

Bart Versteegen

11 april

Kevin Barnhard

Frank Poot

18 april

Valto 4

Johan vd Meer

25 april

Martin vd Wel

Bart Versteegen

2 mei

Kevin Barnhard

Frank Poot

9 mei

Valto 4

Johan vd Meer

16 mei

Martin vd Wel

Bart Versteegen

23 mei

Kevin Barnhard

Frank Poot

30 mei

Valto 4

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:
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!

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

Oefenwedstrijden veld

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 of app/bel naar 06-41317088.
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Trainingsweekend nieuws

!

Nog kleine 2 weken dan is het zover dan gaan we lekker weekend weg.
Belangenrijke punten:
• Vervoer zelf regelen.
• Doorgeven als niet t/m maandag blijft!!!
• En ook voor de veteranen als je dag komt.
• Voor 9 maart!!!
• Emailadres : pgjstolkdelier@gmail.com
Meeneem lijst:
Slaapzak (kussen is aanwezig )
Zaalschoenen
Zwemkleding
Drank/ fris is aanwezig
Zakgeld

Sportschoenen buiten
kussensloop
Theedoek / handdoeken
Verkleedspullen

Meer info volgt , het adres kamphuis :
De Ginkel
Scherpenzeelseweg 90
3956 Leersum
Groetjes het comité

Sparen voor Valto

Van woensdag 8 februari tot dinsdag 14 maart kan er bij de Jumbo Supermarkt in De Lier voor Valto
gespaard worden! Valto kan met deze actie sportartikelen en ander relevant materiaal kopen. Wij willen u
vragen uw punten van de Jumbo aan Valto te gunnen.
Hoe werkt de actie
U ontvangt als klant van Jumbo bij elke besteding van €10,- een ‘Sparen voor je Sportvereniging’
sportpunt met een code. Doe de code in de hiervoor bestemde doos in de sporthal, of wijs uw punten
heel eenvoudig toe aan Valto op de website jumbosparenvoorjesportvereniging.nl.
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Met de bus naar ZiggoDome op 8 april
Het bestuur heeft vanuit diverse kanten het verzoek gekregen om vervoer te organiseren voor onze trip naar
ZiggoDome.
Daarom bieden we vanaf nu een busreis aan van VillaValto naar ZiggoDome en in de avond weer retour.
(let op: dit is exclusief ticket voor toegang ZiggoDome, dat moet je al hebben besteld of eventueel zelf nog
bestellen).
Om deze bus te kunnen betalen moeten we 50 reizigers hebben. Met 100 ZiggoDome gangers zou dat best
eens kunnen lukken!
Dus: wil jij gezellig met de bus mee? Had jij nog geen vervoer? Wil jij geen parkeergedoe? Ga dan mee met
de Valto bus naar ZiggoDome!
Bestel je reis NU op de ValtoWebshop (link: http://ckv-valto.nl/product/korfbalfinale-busticket/). Kosten 12,50
euro voor een retour.
Vertrek Villa Valto 15:00 uur naar ZiggoDome
Verrek ZiggoDome naar Villa Valto: na afloop finale
Bestel nu je reis, dan zit je er niet naast!

Agenda
10 maart 2017

Bowlen voor alle jeugd

11 maart 2017

Après zaalseizoen (feestje in Vreeloo kantine na V1)

17 maart 2017

Trainingsweekend (Grieken & Romeinen)

24 maart 2017

Potgrond uitleveren

25 maart 2017

Summer here we come (oefenwedstrijden en feestje in Villa Valto)

08 april 2017

Korfbalfinale ZIGGO DOME

10 juni 2017

EINDDAG!!!

17 juni 2017

NK B-jeugd 1 klasse bij Valto

24 juni 2017

Jeugdweekend
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Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van Valto 1 en een paar wedstrijden
van Valto A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen
dit de teams uit de D/E/F/Kangoeroes zijn!
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van Valto 1/A1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van Valto 1/A1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto1/A1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van Valto 1/A1 zal er een
speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om Valto
1/A1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt worden om
Valto 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach
van het team van de week zal hierin ondersteunen!
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 en sommige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de
loten voor de taart verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
e

DATUM

Wedstrijd

TEAM vd
week

Speler 1 of
A1

11/03/17

Valto 1 – Ijsselvogels 1

Kangoeroes

Judith

Filmen
van Valto
1 en 2
B1
(Sheila)

Omroepers
Simon en Rick

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugdenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels

Even voorstellen! Team van de week de Kangoeroes
•

Wie spelen er allemaal bij de Kangoeroes?
- Heren: Vinn, Don, Daan, Julian
- Dames: Sara, Floortje, Lize, Lisa, Meike, Sofie, Des, Lieke en Lotte

•

Wie zijn de trainers?
- Mandy Herbert, Iris Lagerwerf, Elise Rijsdijk en Tessa Boers

•

Wat kunnen ze erg goed?
- Volgens Julian kunnen ze al erg goed springen, we zijn natuurlijk ook de
Kangoeroes. Lize vindt dat we al goed in de korf kunnen schieten, zeker de
oudere Kangoeroes die nu al wel is een kijkje nemen bij de F.
Ook stuiteren met de bal zegt de tweeling Daan en Don in koor.
En niet te vergeten, de Kangoeroes kunnen ook erg veel lachen op een
training.

•

Wat vinden ze nog moeilijk?
- De Kangoeroes vinden het vangen soms nog wel wat lastig, goed in de bal
knijpen is dan wel belangrijk.
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Gooien met de “moeilijke” hand is ook nog niet altijd even makkelijk.
•

Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
- Dat we zoveel kinderen erbij hebben gekregen na het instuif.
- Onze handen verven en daarna op het spandoek voor Valto 1 onze hand
zetten.

•

Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag 11 Maart?
- De Kangoeroes waren het al snel met elkaar eens dat het 100-0 zal worden
voor ons vlaggenschip.

•

Wat zouden de Kangoeroes willen leren als Judith langs komt op jullie
training?
- Judith is al langs geweest bij ons en we hebben toen leren mikken. Dit was
heel leuk, we mochten allemaal bij een spel beginnen en gingen dan steeds
doordraaien.
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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.
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Wedstrijdverslagen
Valto C4
Zaterdag 4 maart c4 speelt bij des c3 het was een spannend wedstrijd
We beginnen de eerste doelpunt was voor Tim 0-1 al snel werd het 1-1 en ook 2-1 Sanne maakte er gauw 22 van. Na de rust gingen we veder en ze gingen wat sneller spellen en des ging mee 3-2 jammer achter
maar dan een strafbal 4-2 jammer nog een tandje er bij daar is de 4-3 van David maar ja daar had des ook
een antwoordt op 5-3 en dat was ook de eindstand. We hebben goed gespeelt mag ik de invallers
bedanken voor hun inzet. Ik bedankt Sanne,Tim,Niels en David hier voor hun inzet nu gaan we ons
opmaken voor de toernooi in delft op 25 maart. Met vriendelijk groet Fabian van Vliet

Valto D3
De wedstrijd van zaterdag 25 februari, was verzet naar ivm naar dinsdag 21 februari ivm de vakantie. We
speelden tegen VEO, die als ze deze wedstrijd zouden winnen kampioen werden. De taart stond voor hun al
klaar. Het was dus best spannend.
Miloe scoorde het eerste doelpunt met een doorloop! 0-1 Dat begon lekker. Maar al snel scoorde VEO ook
en ze raakte op dreef, want het bleef er niet bij één, 4 op rij! Estelle wist er voor de rust nog 1 te scoren met
een doorloop. Rust en het stond 4-2 achter voor ons, het zag er niet best uit. Na een peptalk van Sjors
begonnen we aan de tweede helft. En dat had geholpen! Maaike maakte met een doorloop 4-3, Miloe met
een korte kans 4-4! We stonden weer gelijk, het werd wel erg spannend nu. Estelle maakte met een
doorloop 4-5. We stonden voor! De stand werd door de ouders direct doorgespeeld naar de ouders thuis, die
zaten ook op het puntje van hun stoel. Met een afstandschot werd het door mijzelf 4-6. De spanning was om
te snijden! VEO scoorde 5-6. We moesten de voorsprong behouden en ze geen ruimte meer geven, dit lukte.
Miloe maakte het laatste doelpunt van de wedstrijd met een doorloop! Eindstand 5-7 WE HADDEN
GEWONNEN!!!
VEO is nog geen kampioen en hun taart kon weer in de vriezer! Deze zin is nog vaak jubelend gezongen
door ons. En met een grote glimlach op onze gezichten keerden we terug naar de Lier.
Nova Post

KVS/Maritiem E4 – Valto E4
Vandaag moesten we in Scheveningen spelen in de Blinkerd. We begonnen matig en kwamen in de 7de
minuut op achterstand. Gelukkig maakte Michel de 8ste minuut gelijk. We gingen de rust in met 1-1. Jorn
was niet helemaal fit maar heeft toch een helft gespeeld, goed gedaan jongen.
We kregen gelijk een strafworp tegen en die benutte ze in de herkansing. Lucas kreeg ook een strafworp en
benutte die gelijk, Kevin gooide er 3 in waardoor we met 4-5 gingen rusten. De tegenstander kreeg 3
strafworpen maar wist ze niet te benutten. Toen kregen wij het te pakken en kregen vleugels,Jette gooide er
gelijk 2 in en Kevin ook 1. Iedereen begon ook veel beter te verdedigen waardoor we weer gingen rusten
met 4-8. We gingen lekker door en Lucas scoorde er nog 1 en Kevin 2 waardoor de eindstand op 4-11
eindigde. Goed gespeeld jongens en lekker verdedigd!!!!
Volgende week laatste wedstrijd thuis van het zaalseizoen.
Groetjes Kevin en Esther

DES F2 tegen Valto F1
Uitslag 10-33
Het was een drukke wedstrijd met veel gescoorde punten.
Al in de eerste minuut vielen er punten,
Tijdens de rust stond het 4-13, maar vooral in de 3e helft kwamen achter elkaar de punten. Toch bleef Des
strijden en het lukte ze toch 10 punten te scoren. Uit eindelijk won Valto met 10-33.
Met vriendelijke groeten,
Cynthia Mons-Aalberts
Mama van Déon F1 Valto
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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.

Online loopt de verkoop tot en met 9 maart!
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
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