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Van binnen naar buiten
Een iets wat zakelijk stukje dit keer. Hoewel … niet voordat ik alle kampioenen van het zaalseizoen heb
gefeliciteerd met hun eerste plek. Ik weet dat er nog wat inhaalwedstrijden komen, maar weet niet of daar
ook nog kampioenen uit kunnen komen. Hoe dan ook, ik weet wel dat we deze kanjers gaan huldigen op 25
maart, tijdens de "Summer Here We Come” zaterdag, na de wedstrijd van VALTO 1.
Om in stijl afscheid te nemen van de zaal, hadden we nog twee mooie momenten. Aan de ene kant de winst
van de gehele selectie op IJsselvogels en dus de volle 4 punten in De Lier, met anderzijds (aansluitend) een
gezellig, sfeervol, ouderwets VALTO-in-Vreeloo-feestje. De muziek was goed, het eten was lekker, evenals
de speciale biertjes. De meter ging naar de kampioenen van VALTO 6, de bitterballen waren er voor
iedereen en om 02.00 uur ging de deur op slot. We laten de zaal achter ons en richten de blik op het veld.
Nu dat moment aanbreekt en we weer gebruik kunnen maken van onze eigen Villa VALTO, wil ik iedereen
graag weer alert maken op de volgende zaken.
• Palen en standaarden opruimen na gebruik, in de daarvoor bestemde plaatsen. Het laatste team
ruimt het veld op. De losse palen die dan nog gebruikt worden ruim je na gebruik zelf op.
• Ballen verzamelen en opruimen. Ballen kwijtraken is om problemen vragen.
• We zetten geen stoelen op het veld en al helemaal geen tafels. En als je denkt dat de je in dug-outs
lekker droog zit, dan klopt dat, maar toch is hij alleen bestemd voor reserve spelers en coaches. We
gebruiken er zelf één, de ander is altijd voor de tegenstander.
• Ook nemen we geen drank/glaswerk mee op het veld. Achter het hek is geen probleem, maar neem
het lege flesje of kopje wel weer mee.
• Het EHBO-hok is alleen voor de verzorgers of hulpbehoevenden en degenen die daar toestemming
voor hebben om te trainen.
• Let op de roosters voor de bar, schoonmaak en scheidsrechters. Kijk iedere week in de Bijblijver of
op de website of je bent ingedeeld. We zijn als VALTO zeer afhankelijk van al onze vrijwilligers: laat
elkaar dan ook niet in de kou staan!
Laten we er weer een gezellig, sportief en mooi buitenseizoen van maken!
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Maandag 13 maart 2017
18:30

Fortuna/Delta Logistiek C4

-

VALTO C2

Martijn Blom

Fortuna-hal

Veld 1

17:30

Donderdag 16 maart 2017
19:30

VALTO 7

-

ONDO (G) 6

Vreeloo-hal

Hal 1

19:00

Opstellingen donderdag 16 maart 2017
VALTO 7
Aanwezig: 19:00
Dames: Petra, Linda, Marije, Ria, Gerda
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Ruud, Frank, Wouter

Zaterdag 18 maart 2017
14:45
11:00

VALTO A2
VEO C2

-

Excelsior (D) A3
VALTO C2

Vreeloo-hal
Essesteyn Voorburg

Hal 1
Veld 1

14:15
10:00

Uitslagen zaterdag 11 maart
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Crescendo 3
Pernix 5
VALTO 6
VALTO 7
De Meervogels 8
KVS/Maritiem A1
Avanti A5
Vriendenschaar B1
VALTO B3

-

IJsselvogels 1
IJsselvogels 2
KVS/Maritiem 5
VALTO 4
VALTO 5
Paal Centraal 4
VEO 6
VALTO 8
VALTO A1
VALTO A2
VALTO B1
Avanti (P) B4

24 - 20
19 - 17
11 - 17
13 - 25
12 - 14
14 - 8
9 - 13
10 - 14
16 - 19
10 - 14
11 - 9
3-9

VALTO C1
GKV C3
De Meervogels D1
KVS/Maritiem D3
VEO D3
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
VALTO E5
Achilles (Hg) F2

-

Weidevogels C1
VALTO C3
VALTO D1
VALTO D3
VALTO D4
Fortuna E3
Velocitas E4
KVS E3
Avanti (P) E4
DES (D) E2
VALTO F1

17 - 7
7 - 16
6-5
0-9
2-9
17 - 16
21 - 0
19 - 10
10 - 6
6 - 17

Nabeschouwingen
VALTO selectie speelde dit weekend haar laatste thuiswedstrijden, het 1e mocht om 19:05 aan de slag
tegen IJsselvogels 1. Dit weekend wat anders dan andere weekenden, want hal 2 werd de arena voor de
(senioren) teams. Gelukkig bleek ook het 1e in deze hal gewoon de sterke ploeg te zijn die de supporters
gewend zijn en werd er gewonnen met 24-20! VALTO 1 wordt 4e in poule 1E.
VALTO 2 speelde dit weekend tegen IJsselvogels 2, ook met de ambitie om de punten in De Lier te houden.
Bijj aanvang stonden beide ploegen nog gelijk maar om ook met het 2e op de tweede plek te komen moest
er gewonnen worden. Dat lukte met het 2e ook, maar spannend werd het wel! De punten konden uiteindelijk
in De Lier gehouden worden doordat het 2e met 19-17 won, waarmee zij een verdiende 4e plek verdienen in
poule RE1.
VALTO 3 speelde haar laatste wedstrijd tegen KVS/Maritiem 5. Het 3e draait een moeilijk seizoen en
zodoende had deze wedstrijd ook geen invloed meer op de ranglijst, het 3e verloor met 11-17. Uiteindelijk
wordt het 3e 8e in poule R3R.
VALTO 4 ging met wel heel veel personeelswijzigingen naar Leiden toe, om daar tegen Crescendo te
spelen. Achteraf gezien bleken de invallers ook nadat ze al hun eigen wedstrijd gespeeld te hebben meer
dan fit genoeg om een goede pot neer te zetten met de spelers van het 4e. De punten werden verdiend door
met 13-25 te winnen en zo 2e te worden in poule R3N, waarbij de kampioen Sporting Trigon 1 punt meer
verdiend heeft in het seizoen.
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VALTO 5 was dit weekend ook geplaagd met personeelsproblemen en kon gelukkig putten uit krachten van
spelers buiten het 5e. Pernix uit Leiden was de tegenstander op deze laatste zaalcompetitie zaterdag en na
winst sluit het 5e het seizoen af als 3e in poule R4L. Dat lukte goed, wat betekende dat 12-14 de einduitslag
werd in het voordeel voor VALTO.
VALTO 6 speelde deze zaterdag haar kampioenswedstrijd tegen hekkensluiter Paal Centraal 4 uit Delft. Bij
winst of gelijkspel werden de Lierenaren kampioen en ondanks dat de wedstrijd niet hoogstaand was, werd
er wel ‘gewoon’ gewonnen met 14-8, kampioen in poule . Dat betekende taart en ‘s avonds op het samen
georganiseerde Vreeloo/VALTO feest een meter bier!
VALTO 7 speelde tegen VEO 6 en ging het seizoen veilig afsluiten als 6e in poule R7E, ondanks welke
uitslag dan ook. Met niets meer op het spel werd het nog wel een leuke wedstrijd, waar helaas Veo net aan
het langste eind trok. Zij wonnen met 9-13 en mochten de 2 punten mee naar huis nemen.
VALTO 8 speelde uit in Zoetermeer, tegen Meervogels 8. Ook het 8e ging onder elke uitslag dan ook het
seizoen afsluiten als 6e in poule R7D. Het 8e deed gelukkig wat er verlangd werd, gewoon winnen. Dat lukte
met 10-14 en dat betekende weer lekker snel terug naar De Lier voor het VALTO feest.
Bij deze wil ik alle reserves die het mogelijk hebben gemaakt dat teams compleet hun wedstrijden hebben
kunnen afronden bedanken voor dit zaalseizoen. Zeker deze laatste ronde waren er maar liefst 11(!)
reserves nodig uit andere teams. De rest van het seizoen kunnen afmeldingen gedaan worden bij Thom
Voskamp, via wsv@ckv-valto.nl.
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris zaal
VALTO A1 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen KVS A1. Een ploeg die al twee keer eerder
verslagen werd, maar waar VALTO wel steeds de nodige moeite tegen heeft. Ook dit keer ging het weer niet
vanzelf. Zo werd er halverwege de eerste helft tegen een 8-3 achterstand aangekeken. Met rust was dit
weer enigszins recht getrokken: 10-9. In de tweede helft nam VALTO langzaam het initiatief over en wist
uiteindelijk met 16-19 te winnen. HKV won van Tempo en werd daarmee kampioen in de poule. Voor VALTO
A1 een keurige tweede plek.
VALTO A2 speelde uit tegen Avanti A5. Vorige week was het kampioenschap binnen gehaald, en dat zou dit
keer gevierd worden. Er hoefde niet meer gewonnen worden, maar natuurlijk wilde de A2 wel de ongeslagen
status behouden. Het was niet de beste wedstrijd, maar uiteindelijk werden de punten wel via een 10-14
overwinning binnen gehaald. Bij terugkomst in de sporthal was daar de welverdiende taart en de
'champagne'. A.s. zaterdag staat nog de inhaalwedstrijd thuis tegen Excelsior A3 op het programma.
VALTO B1 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen Vriendenschaar B1. Thuis werd hier met 9-12 van
verloren. Vriendenschaar heeft ook net iets meer punten behaald, dus het zou geen makkelijke opgave
worden om hier punten te halen. Lange tijd ging het gelijk op, waarbij VALTO elke keer de voorsprong wist te
pakken. Helaas duurde de wedstrijd net iets te lang, want in de eindfase was het Vriendenschaar die toch de
winst nog naar zich toe wist te trekken, 11-9. De B1 eindigt hiermee op de 4e plek, gedeeld met Maassluis
B1.
VALTO B2 was al klaar met de zaalcompetitie, maar de spelers vielen wel her en der in.
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B4. Uit wist VALTO nipt te winnen, 7-8. Voor wat betreft de stand,
stonden beide ploegen bijna gelijk, de winnaar zou op de 4e plek eindigen. Het eerste doelpunt was voor
VALTO, maar hierna nam Avanti het initiatief over en wist VALTO met name aanvallend geen resultaat te
behalen. In de tweede helft wist VALTO wel de schade beperken, maar wist niet dichterbij te komen.
Einduitslag: 3-9. De B3 eindigt hiermee op de 5e plek met 11 punten.
VALTO C1 speelde haar laatste zaalwedstrijd thuis tegen Weidevogels C1. De verwachting was dat deze
wedstrijd te winnen moest zijn en dat is ook vrij eenvoudig gelukt. Doordat er te weinig tegenstand kwam,
was het geen sprankelende wedstrijd om naar te kijken maar de punten zijn gewoon binnen. 17-7 winst voor
VALTO. Op naar het veld!
VALTO C2 was vrij maar werd toch kampioen. De directe concurrent Ondo verloor haar wedstrijd en met
nog 3 wedstrijden op het programma is de C2 gewoon al zeker van het kampioenschap. Dit gaat vanavond
gevierd worden na de wedstrijd tegen Fortuna C4. Taart smaakt veel beter na een lekkere overwinning dus
daar moeten jullie dan maar voor gaan! Gezien de stand en alle uitslagen tot nu toe, moet dit geen probleem
zijn.
VALTO C3 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit in Den Haag, bij GKV. Thuis werd hier eenvoudig van
gewonnen en ook uit had VALTO geen enkele moeite met GKV. Er werd met 6-16 gewonnen. Jullie eindigen
hiermee op een mooie tweede plek in de poule. Nu voorbereiden op het buitenseizoen waar jullie een stuk
hoger ingedeeld gaan worden en echt flinke tegenstand zullen gaan krijgen!
VALTO C4 was al klaar met de competitie en genoot van een extra korfbalvrij weekend in aanloop op het
veldseizoen.
VALTO D1 ging op bezoek bij Meervogels. Thuis werd hier nog van gewonnen en gezien het aantal punten
van Meervogels had winst ook nu weer mogelijk moeten zijn. Helaas liep het anders. Bij Meervogels gingen
de kansen wel door de korf en bij VALTO wilde dat niet lukken.
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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

Gevolg was dat Meervogels de punten net aan in Zoetermeer hield door met 7-6 te winnen. Snel vergeten
en door naar het veld!
VALTO D2 was vrij en in gedachten al helemaal met het nieuwe veldseizoen bezig.
VALTO D3 speelde haar laatste zaalwedstrijd uit tegen KVS. Even leek het erop dat ze nog kampioen
konden worden toen directe concurrent VEO op achterstand kwam halverwege hun wedstrijd. Zij herstelden
echter goed waardoor deze kans als sneeuw voor de zon weer verdween. Maar de D3 deed wel gewoon wat
ze verplicht waren: winnen van KVS. Het werd 0-9 voor VALTO waardoor de competitie mooi afgesloten
werd met een verdiende tweede plek!
VALTO D4 ging zaterdag voor het kampioenschap. Bij winst op VEO D3 zouden zij gelijk komen met
Dijkvogels en zo samen kampioen zijn. De D4 kwam wat stroef op gang maar in de tweede helft werd dit
helemaal goed gemaakt met mooie doelpunten. Er werd met 2-9 gewonnen in Voorburg waarna de D4 zo
snel mogelijk terug kwam naar De Lier om te genieten van de heerlijke taart. Gefeliciteerd!!!
VALTO E1 wat maakte jullie het spannend afgelopen zaterdag tijdens de kampioenswedstrijd! In het begin
was te merken dat jullie allemaal wat zenuwachtig waren, maar al snel wisten jullie te scoren en verdwenen
de zenuwen. Fortuna wist goed bij te blijven, waardoor het erg gelijk op ging. Het was spannend tot in de
laatste minuut! Maar uiteindelijk wisten jullie toch te winnen! KAMPIOENEN! Mooie doelpunten gescoord,
goed overgespeeld en vrij gelopen en lekker veel ballen onderschept. Super goed gedaan allemaal! Mooie
teamprestatie!
VALTO E2 had het afgelopen zaterdag makkelijk tegen de onderste uit de poule Velocitas E4. Er zijn erg
veel en ook mooie doelpunten gescoord! En jullie hebben niet 1 doelpunt tegen gekregen. Goed gedaan! De
eindstand was 21-0. Dit betekend dat jullie in deze poule ongeslagen kampioen zijn geworden! Erg knap
gedaan!
VALTO E3 had afgelopen zaterdag een wedstrijd op het programma staan tegen KVS. Deze wedstrijd
hadden jullie vorige keer met één punt verschil gewonnen. Dat wilden jullie natuurlijk graag nog eens
proberen. Ondanks dat KVS zich heeft teruggetrokken uit jullie poule, wilde KVS deze wedstrijd graag door
laten gaan als oefenwedstrijd. Hiermee ging VALTO akkoord, maar helaas kwam KVS zaterdag niet
opdagen.. Gelukkig wilde de E2 nog even een partijtje tegen jullie doen.
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti E4. Jullie speelden een goede wedstrijd met veel en
mooie doelpunten. Iedereen heeft gescoord! Super knap! Alleen de doorloop van Avanti verdedigen was af
en toe wat lastig, maar verder hebben jullie het zaalseizoen goed afgesloten! De eindstand van de wedstrijd
was 19-10. Jullie zijn op een mooie vierde plaats geëindigd in de poule.
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen DES E2. Net als alle andere E-teams wisten ook jullie het
zaalseizoen afgelopen zaterdag af te sluiten met een overwinning. Jullie speelden een goede wedstrijd en
hebben mooie doelpunten gescoord! Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie op een mooie derde plaats zijn
geëindigd in jullie poule. Knap gedaan!
VALTO E6 was afgelopen zaterdag vrij.
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Achilles F2. Jullie speelden weer een goede wedstrijd en er
werden mooie doelpunten gemaakt! De eindstand van de wedstrijd was 6-17 in het voordeel van VALTO.
Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie dit zaalseizoen geen 1 wedstrijd hebben verloren. Super knap!
VALTO F2 was afgelopen zaterdag vrij.

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie.
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van
de andere activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter!
Het wordt weer één groot feest!
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ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 21 April 2017
Op vrijdagochtend 21 april 2017 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op
zoek naar vrijwilligers!
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je
• Kleuters begeleiden tijdens de spellen
• Een bardienst draaien
• Helpen bij het opbouwen
• Dansen tijdens de openings-act
• Informatietasjes maken en/of uitdelen
De wacht houden bij de in-/uitgang
Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
We zijn ook nog op zoek naar mensen die het projectteam komen versterken. Voor dit jaar en volgende
jaren. Lijkt het je leuk om dot evenement te organiseren, vanuit een klaarliggend draaiboek, met
mogelijkheden voor een eigen invulling, laat het ons dan ook weten!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag
Marije van Dalen (06-57120072)
Lisa de Rijcke (06-36504301)
Jan Jaap Elenbaas (06-29585387)

Ledenadministratie
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. Weet je op dit moment al dat je volgend
seizoen geen spelend lid wilt zijn? Wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op
die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden voor het
nieuwe seizoen.
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2017. Hou hier rekening mee!
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden
Ledenadministratie CKV VALTO, leden@ckv.valto.nl

10 april 2017 - ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de Villa
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Nieuws van de Technische Commissie
Bijna alle teams zijn klaar binnen. Nog een enkel team heeft een
binnenwedstrijd dit weekend of zelf aanstaande zaterdag.
Dat betekent dat we weer lekker gaan buitentrainen!
Maar we hebben wel weer enkele kampioenen gehad deze zaterdag.
VALTO A2 vierde zijn kampioenschap, Maar ook D4, E1 en VALTO 6 zijn kampioen geworden. En C2 kan
maandagavond kampioen worden! Gefeliciteerd allemaal.

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).
Let op: als jouw team nog binnen speelt, dan train je deze week misschien ook nog binnen. Je trainer of
coach zal dat laten weten!

Aanpassing trainingen
Met ingang van heden trainen VALTO 1,2 en A1 op dinsdagavond gezamenlijk. De training is van 20:00 uur
tot 21:30 op Veld 1 en de helft van Veld 2. Veld 2 wordt vanaf 21:15 gebruikt door Senioren 6,7,8. Die
starten dus om 21:15!

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!

Oefenwedstrijden
Naast het excelsior toernooi spelen alle spelers ook nog een oefenwedstrijd. Check het programma op de
site!

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier
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Toptrainers schema

Toptrainers schema

Training VALTO 3/4/5

Training VALTO 6/7/8

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
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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 scènes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!
Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Schoonmaken Villa
Het veld seizoen gaat bijna weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen.
Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen
aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
17/3
E3+ E4
12/5
24/3
E1+ E2
19/5
31/3
E5+ E6+E7
26/5
7/4
F1+ F2
2/6
14/4
B1 (goede vrijdag binnen het team
9/6
bespreken wanneer je gaat)
16/6
21/4
C1
23/6
28/4
geen schoonmaak
30/6
5/5
C2

C3
C4
D2
D1
D3
D4
geen schoonmaak
B2 + B3

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Agenda
10 april 2017
10 juni 2017

ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de Villa
EINDDAG!!!

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.

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.

Westrijdverslagen
VALTO sluit zaalseizoen af met overwinning op IJsselvogels

Sponsor: Martin Stolze B.V..

Na de vakantie weken heeft iedereen weer zijn carnavalskostuum en/of ski uitrusting opgeborgen en zich
klaar gemaakt voor de laatste zaalwedstrijden. Voor beide selectie teams stond er niets meer op het spel,
e
nadat ook VALTO 2 zich ten koste van Vitesse 2 had veilig gespeeld voor nog een seizoen 1 klasse korfbal.
VALTO 2 had echter nog wel een appeltje te schillen met de ploeg uit Moordrecht, want in de heen wedstrijd
wist de Lierse ploeg de voorsprong in de slotfase niet vast te houden. Hierdoor werden al zeker lijkende
punten toch nog verspeeld. Ook voor het vlaggenschip was het aan het eind van de wedstrijd in januari weer
onnodig spannend. Er was de hele wedstrijd een ruime voorsprong van 4 á 6 doelpunten en dit bleek aan
het eind de redding toen de thuisploeg een eindspurt inzette en werd er nipt met 25-26 gewonnen.
Voor de verandering werd er vanavond gespeeld in hal 2 van de Vreeloohal, die een stuk kleiner is dan hal 1
en ook minder tribune ruimte heeft. Dit maakte het wel een stuk knusser met alle supporters ineen gepakt op
de tribune, maar wel een beetje jammer van de palen in het gezichtsveld van de supporters. Als eerst
betraden de reserve teams het veld. De gasten van vanavond waren IJsselvogels 1 &2 uit Moordrecht, waar
we dus in januari maar de helft van de punten mee naar De Lier namen. Onder leiding van scheidsrechter
van Opstal ging de wedstrijd van start. Beide teams konden vrijuit spelen, want het ging vanavond alleen om
e
de eer en de 4 plaats in de poule. In hoog tempo ging de jacht op doelpunten beginnen. Het was Floris die
voor VALTO na twee minuten de nul van het bord schoot, maar door een overtreding aan de andere kant
mocht IJsselvogels dit vanaf de strafworpstip rechtzetten. Het tweede aanval vak had het wat lastiger met de
verdedigende druk, waardoor het wel even duurde voor Pieter de kleine achterstand weer kon rechtzetten.
Na deze gelijkmaker zorgden Mandy en Ron voor een 4-2 tussenstand na 10 minuten spelen.
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De ploegen staan echter niet voor niets met evenveel punten op een gedeelde vijfde plaats en bleken ook
vanavond erg aan elkaar gewaagd. De gasten rechtte de rug en wisten deze achterstand weer weg te
werken en namen ook weer een kleine voorsprong. Lisanne en Ron zorgden er echter voor dat VALTO
halverwege de eerste helft weer aan de leiding kwam bij 6-5. Het tweede kwart ging het gelijk op met dan
IJsselvogels en dan VALTO weer op kleine voorsprong. Het waren toch de gasten die uiteindelijk met een
kleine voorsprong van 9-10 de ruststand bepaalden.
Beide verdedigingen waren in de rust duidelijk op scherp gezet, want pas na acht minuten viel het eerste
doelpunt na de mandarijnen. Dit was echter aan de verkeerde kant, waardoor VALTO weer tegen een twee
punten achterstand aan keek. Ron liet het niet bij zitten en werkte eigenhandig deze achterstand weer weg
met een afstandsschot en een mooie doorloop. Met om en om scoren stond het halverwege de tweede helft
13-13 toen de Lierse ploeg een tussensprintje inzette. Met vier treffers op rij van Lisanne, Pieter en Ron
werd een 17-13 stand bereikt en zou je denken dat de wedstrijd gespeeld is. IJsselvogels wilde blijkbaar ook
heel graag als vierde eindigen dit seizoen, want er werd nog wat vers bloed binnen de lijnen gebracht in een
poging het tij te keren. Met twee gefikste strafworpen en een afstandsschot was daar weer de aansluiting bij
17-16 en werd het toch nog een spannende slotfase. Ron en Lisanne zorgden er voor dat het Lierse publiek
weer kon juichen en leek de wedstrijd wel klaar met nog maar één minuut op mijn klok. Scheidsrechter van
Opstal had blijkbaar zijn klok langer stil gezet, waardoor het toch weer spannend werd. Na het eindsignaal
van de heer van Opstal klonk dan ook een zucht van opluchting bij het Lierse publiek na de 19-18
e
overwinning voor VALTO 2. Hiermee eindigt VALTO 2 als 4 in de poule, waarin het zowel in de top als in de
staart lang spannend bleef wie de juiste kaarten in handen had. Excelsior 2 gaat uiteindelijk met de
kampioensschaal aan de haal en DES 2 en Vitesse 2 komen volgend seizoen een niveau lager uit.
Dan was het de beurt aan beide vlaggenschepen om het veld te betreden. VALTO 1 had nog wat recht te
zetten ten overstaan van het Lierse publiek, wat een wel heel matige wedstrijd kreeg te verteren in
Barendrecht tegen het reeds gedegradeerde Vitesse 1. Met de basis acht werd aan de wedstrijd begonnen.
Iedereen was heelhuids door de vakantie en carnaval gekomen, hoewel Bart wel de hele week last van een
buikgriep had gehad, en leken klaar voor de strijd. Voor IJsselvogels gloorde er nog een beetje hoop aan de
horizon in de stand om de degradatie plaatsen. Zij hadden hun hoop gevestigd op de nummer twee
Excelsior 1 wat bij winst DES 1 op 10 punten zou houden. Het was voor de Moordrechtse formatie dan wel
zaak om zelf te winnen van VALTO 1 om op gelijke hoogte te komen met DES en een beslissingswedstrijd af
te dwingen voor plaats zeven in de poule. Het zou dus wel eens een pittig duel kunnen worden tussen twee
ploegen die om verschillende redenen graag voor de winst wilden gaan. De ploegen schoten dan ook uit de
startblokken na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Fuchs. De eerste voorsprong was er voor de
gasten die in de eerste minuut de korf al wisten te vinden. Het VALTO publiek moest langer wachten voor ze
op konden springen van de banken, maar toen was ook gelijk de deksel van de korf. Na de gelijk maker van
Frank, die vanavond weer lekker op dreef bleek, werd er gelijk een gaatje geslagen naar 4-1 door Judith,
Bart en Frank. Toch wisten de gasten aan te haken en bij 5-4 weer de aansluiting te krijgen. De gelijkmaker
zou echter niet meer gemaakt worden vanavond, want daar stak Kevin een stokje voor door het verschil
weer terug op twee te brengen. Halverwege de eerste helft was daar weer de aansluiting, maar door een
tussensprintje wist VALTO vlak voor rust het verschil naar een verschil van vijf te schieten. Tot de rust
zouden de ploegen om en om scoren en zorgde Judith met haar afgeronde vrije bal voor een 12-8 ruststand.
In het tweede deel kwam VALTO scherp uit de kleedkamer en door twee doelpunten van Frank het verschil
naar zes te vergroten. De gasten wisten echter niet van opgeven, want voor hen waren de belangen groot.
Zij moesten de punten zien te pakken om die strohalm te kunnen pakken. Zij schakelde een tandje bij in een
poging het gat te dichten. Dit leek te lukken toen zij na de 15-9 van Laurens ook vier maal op rij de korf
wisten te vinden. De 15-13 werd door de tegenstander van Sanne gemaakt, terwijl Sanne gevloerd was door
kramp en niet kon verdedigen. Kun je van denken wat je wilt, maar een logische keuze van de dame als je
de punten hard nodig hebt en zou VALTO ook gedaan hebben in haar situatie. Sanne werd vervangen door
Lisanne die in VALTO 2 prima stond te ballen en nu dus ook nog even twintig minuten mocht vlammen. Daar
waar het IJsselvogel publiek dacht dat er nog wat moois stond te gebeuren, wist VALTO dit weer in de kiem
te smoren. Frank, met alweer zijn achtste, en Lisanne brachten het verschil terug op vier, wat VALTO wist
vast te houden tot de 19-15 tussenstand halverwege de tweede helft. Met de inbreng van verse spelers
probeerde ook de coach van IJsselvogels 1 het tij te keren. Ook nu leek het te lukken, maar VALTO had hier
toch weer een passend antwoord op. Na de 19-17 stoomde VALTO in één keer door naar een 24-18
tussenstand door doelpunten van Laurens, Bart, Frank en Naomi en was het wel gedaan met nog minder
dan vijf minuten op de klok. VALTO speelde de wedstrijd vakkundig uit en kon met 24-20 ook deze laatste
zaalwedstrijd al overwinning bij schrijven. Voor IJsselvogels staat er nog een P/D wedstrijd op het
programma tegen de nummer zeven uit de 1D poule. Deze is echter nog niet bekend, want zowel Rapit en
Weidevogels staan op een gedeelde laatste plaats. Voor VALTO was het toch wel een ander zaalseizoen als
dat we als publiek hadden verwacht na de uitstekende voorbereiding. Helaas werden de eerste drie
wedstrijden de punten gedeeld en na twee verlies partijen stonden we na vijf wedstrijden met drie punten
bijna onderaan.
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Na de overwinning op Vitesse in december speelde het vlaggenschip een goede reeks, waar abrupt een
einde aan kwam tegen dat zelfde Vitesse in Barendrecht. Gelukkig hebben de spelers zich na deze zwakke
wedstrijd goed herpakt en tegen IJsselvogels weer een prima wedstrijd neergezet. Ook het vlaggenschip
eindigt hiermee op de vierde plaats in de poule met totaal maar liefst 301 doelpunten, wat de hoogste score
is in de poule. Pijnlijk is alleen dat met 292 doelpunten ook het aantal tegentreffers het hoogst is van de
poule. Hier is dus nog wel wat te halen voor VALTO met het vervolg van de veldcompetitie voor ogen. Hier
staan we met zes ploegen binnen twee punten met VALTO wel bij de drie koplopers, maar de competitie zal
zeker nog wel een poosje spannend blijven. Ben benieuwd hoe de andere ploegen de zaal uit zullen komen
en kijk ik nu al uit naar de eerste wedstrijd in Rotterdam tegen rode lantaarndrager WION. Zij degraderen in
e
de zaal naar de 3 klasse en zullen er op het veld vast alles aan gaan doen om punten te gaan pakken.
Eerst echter nog het trainingsweekend en op 25 maart de oefenwedstrijden in het teken van “Summer here
we come” met hopelijk een lekker voorjaarszonnetje op ons hoofd.
Tot ziens op het veld iedereen, Arno van Leeuwen.

VALTO C1 tegen Weidevogels C1
De laatste thuiscompetitie wedstrijd voor de C1 werd gespeeld in de sporthal Vreeloo in De Lier. De vakken
waren verdeed in: Jasper met Romeo en Iris en Sanne en in het andere vak stonden: Koert, Daan en
Annelie en Elise.
Binnen 1 minuut werd het eerste doelpunt al gescoord al door Weidevogels, maar daar ging de C1 VALTO al
snel overheen en stond het 1-1. Wedstrijd ging verder volledig in het voordeel van VALTO C1 en VALTO
bleef de wedstrijd voorop lopen. Het team is heel goed op elkaar ingespeeld, spelen strakke ballen naar
elkaar en weten elkaar altijd te vinden. Snel en rap spelen, daar is deze C1 heel goed in. Aan het eind werd
Romeo nog gewisseld voor David uit de D1. De wedstrijd eindigde met een eindstand van 17-7. Punten
waren dus voor VALTO. Toppers van de C1 hebben een goed binnen seizoen gespeeld en gaan vanaf
volgende week naar buiten.
Jasper

Kampioen, of niet?
Vandaag moest het echt gaan gebeuren. De E1-spelers waren best een beetje nerveus.
Er moest gewonnen worden EN er moest gespeeld worden voor een groot publiek. Want wat was het leuk
om te zien dat zoveel mensen de E1 kwamen aanmoedigen.
De eerste 10 minuten overwon de spanning en ging Fortuna beter van start dan VALTO. Met een kleine
achterstand kregen ze nog wat extra aanwijzingen te horen van Sheila.
Er kon begonnen worden aan de volgende 10 minuten. Geen idee wat er was gebeurd, maar VALTO E1 liet
zien dat ze kampioen wilde worden en de doelpunten vlogen er achter elkaar in. Fortuna kwam er even niet
meer aan te pas. Dus kon er gerust worden met een kleine voorsprong. Nog niet gespeeld dus ….
Spannend!
Na de rust ging Fortuna weer erg goed van start en ze trokken de achterstand weer gelijk.
De laatste 10 minuten moest dus alles gegeven worden. Helaas, bleef de stand gelijk opgaan, dus kampioen
kon VALTO E1 zich nog niet noemen. Er waren veel pogingen van de kant van VALTO, maar ze gingen er
niet in. Wat een pech! Het publiek heeft nog nooit zo hard geschreeuwd, geklapt, gesprongen en gezongen!
Wat een fantastische sfeer! J
In de laatste minuut kwam de E1 nog 1x door de zeer goede verdediging van Fortuna! En ja hoor, Kees
maakte het winnende doelpunt! J Het publiek had het niet meer ….
Er moest nog even geconcentreerd verder gespeeld worden, want het zal toch niet zo zijn, dat Fortuna er
nog 1 weet te maken! VALTO E1 hield de koppies erbij en daar klonk het fluitsignaal!
Eindstand: 17-16!
“Kampioenen, ole ole” klonk het van de tribunes.
Alle fans zijn 10 jaar ouder geworden, maar het was een fantastische kampioenswedstrijd!
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Luna, Isa, Kees, Jonne, Finne en Sheila bedankt voor dit geweldige seizoen!
Wij hebben van jullie spel en goede coaching genoten!
Op naar het veldseizoen! Dan zijn we er weer bij! J
Groeten,
Alle fans van de E1

VALTO E4
Vandaag speelde de E4 thuis tegen Avanti E4.
Al na enkele minuten kregen ze een strafworp mee en hieruit scoorde Lucas het eerste punt.
Hij was lekker op dreef en het 2e punt liet niet lang op zich wachten.
Avanti begon ook een beetje warm te draaien en scoorde.
Voor de pauze scoorde Lenne de 3-1 en Lucas de 4-1.
Na twintig minuten spelen, waarin de doorloop flink werd uitgeprobeerd, stond het 9-5 door doelpunten van
Kevin, Jette, Michel en Jorn (2x). VALTO speelde goed en onderschepte vaak de bal van de tegenstanders.
De wedstrijd is dan ook dik gewonnen met een eindstand van 18-11.
Hiermee sluiten jullie het binnen seizoen af als 4e in de poule, wat een prima resultaat is!!!! Knap gedaan
hoor, we zien jullie iedere week beter worden.
Groetjes, Claudia (en Lenne)

10 april 2017 - ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur in de Villa
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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
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

