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Van de voorzitter
Bij het schrijven van mijn stukje is het buiten stormachtig en komen er veel meldingen van stormschade
binnen in De Lier. Net nog even met mijn zoon Leon een rondje hardgelopen, het was te doen al moet je af
en toe wel goed uitkijken bij windvlagen die plotseling op kwamen zetten.
Kijkend naar onze vereniging hebben ook wij een stormachtige week gehad wat begon zondagavond met
het verschrikkelijke nieuws dat Wil Voskamp overleden was. Intens hebben wij allen deze week meegeleefd
met de familie rondom Frans, kinderen en kleinkinderen. Hoe mooi was de kerkdienst van afgelopen
vrijdagmiddag, waarin wij duidelijk konden zien hoe hecht de familie is. En natuurlijk de enorme hoeveelheid
mensen die steun hebben betuigd aan de familie. Hartverwarmend is het enige woord wat op dit moment in
mij opkomt. Zaterdag ging de competitie weer van start waarbij V1 en 2 het moesten opnemen tegen
Vriendenschaar 1 en 2.
Helaas voor V2 werd het een gelijkspel, waar winst wel op zijn plek was geweest.
V1 was goed wakker en speelde zeer fel en met goed aanvallend teamspel werd de eindstand 26-17 voor
onze selectie.
Goed om te zien dat er weer voor elkaar gestreden wordt, dan komen de punten dus vanzelf.
Op naar volgend weekend, deze overwinning smaakt naar meer.
Een ieder weer succes deze aankomende week.
Met sportieve groet, Marco Stolze
voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817
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Zaterdag 15 februari 2019
19:30
14:15
16:15
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17:15
15:15
19:40
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14:15
16:30
12:15
15:25
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13:15
17:25
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13:15
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12:15
11:15
11:15
11:30
10:15
10:15
10:00
09:00
12:15
09:00
12:15
10:15
11:15
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GKV/Enomics 1
OVVO/ 3
Twist 4
VALTO 4
VALTO 5
IJsselvogels 5
Nieuwerkerk 8
VALTO A1
VALTO A2
VALTO A3
Meervogels B1
VALTO B2
Nieuwerkerk B2
VALTO C1
Avanti C3
ONDO (G) C4
VALTO C5
VALTO D1
NIO D2
VALTO D3
VALTO D4
VALTO E1
Nieuwerkerk E2
VALTO E3
Twist E1
KVS/Maritiem E2
ONDO (G) E10
VALTO E8
KVS/Maritiem F1
VALTO F2
VALTO F3
VALTO F4
KCC F2

-

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
VEO 4
VEO 5
VALTO 7
VALTO 8
Tilburg A1
Luno A1
KOAG A2
VALTO B1
Weidevogels B1
VALTO B3
Avanti C1
VALTO C2
VALTO C4
Nexus C1
Achilles (Hg) D1
VALTO D2
Achilles (Hg) D2
Excelsior (D) D4
Maassluis E1
VALTO E2
KVS/ E3
VALTO E4
VALTO E6
VALTO E7
Korbis E6
VALTO F1
ALO F2
Futura F1
KCC F2
VALTO F4

Frido Kuijper
M. lePair D Jonker
Steven Vijverberg

Martin Knoester
Fabian de Jong
Thom Voskamp
Rosanne Mulder
Daan Oudheusden
Wouter Dijkstra
Tessa van Dijk

Jan Pi Vermeer
Bas Ridder
Romeo Kortekaas

Opstellingen
VALTO 3, uit om 16.15 uur, vertrek 15.00 uur
Floris, Max?, Danny, Ruben K?, Twan K?, res: Simon en Martijn D
Fleur, Inge, Lisanne O en Romy L, res: Myrte en Lisa W
VALTO 4, thuis om 18.30 uur, aanwezig 18.00 uur
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: Martijn D
Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce
VALTO 5, thuis om 17.15 uur, aanwezig 16.45 uur
Marco B, Mark, Dennis, Hans en Frank
Esther, Marleen B, Mellanie, Annemieke, Hellen en Petra D
VALTO 6, vrij
VALTO 7, uit om 15.15 uur, vertrek 14.00 uur
Twan B, Rinze, Ruud en Vincent, res: Jan-Jaap
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella
VALTO 8, uit om 19.40 uur, vertrek 18.30 uur
Martin, Michiel B, Arie, Bart M, Dave en Marco S
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne, res: ??
VALTO 9, vrij
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Van Rappardhal
OVVO-hal
Westwijk
Vreeloo
Vreeloo
Zuidplas
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Veur
Vreeloo
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
Emerald
De Hoekstee
Vreeloo
Vreeloo
Wilgenring
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
Westwijk
De Blinkerd
De Hoekstee
Vreeloo
De Blinkerd
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Schenkel

Veld 1
Veld 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Hal 1
Veld 1
Hal 1 4k 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1 4k 2
Hal 1
Veld 1

Uitslagen zaterdag 8 februari 2020
VALTO 1
VALTO 2
Weidevogels 4
Achilles (Hg) 6
KVS/Maritiem 6
Avanti/ 5
VALTO 7
VALTO 8
Sporting Delta A2
VALTO A2
WION A2
VALTO A4
Avanti/ B2
Avanti/ B4
VALTO C1
ODO C1

-

Vriendenschaar 1
Vriendenschaar 2
VALTO 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
Maassluis 6
Korbis 4
VALTO A1
ESDO A1
VALTO A3
Korbis A2
VALTO B2
VALTO B3
KCC C1
VALTO C2

26 - 17
17 - 17
24 - 20
15 - 23
18 - 15
20 - 10
5 - 14
5 - 12
18 - 20
19 - 8
9 - 14
19 - 10
18 - 15
9 - 9
18 - 8
5 - 7

VALTO C3
VALTO C5
VALTO D1
Vitesse (Ba) D2
VALTO D3
Dijkvogels D2
VALTO E1
VALTO E3
Maassluis E2
Achilles (Hg) E2
VALTO E6
VALTO E7
Albatros E7
HKVEibernest F2
Nieuwerkerk F6
VALTO F4

-

Vitesse (Ba) C2
Meervogels C2
Olympia (S) D1
VALTO D2
ODO D1
VALTO D4
Weidevogels E1
Korbis E4
VALTO E4
VALTO E5
Avanti E5
Vitesse (Ba) E4
VALTO E8
VALTO F2
VALTO F3
Phoenix F1

7 - 14
4 - 12
11 - 5
6 - 3
2 - 11
9 - 9
15 - 4
5 - 13
18-4 (5-1)
1 -2
21-11(23)
9-2 (2-2)
14-5 (5-6)
12-5 (3-6)
2-9 (2-1)
4-8 (4-4)

Nabeschouwingen TC
VALTO 1 speelde thuis tegen Vriendenschaar 1. Uit kreeg het eerste er flink van langs en werd er met 27-14
verloren. Maar de verwachting was dat het dit keer, in eigen huis en met een ‘ander team’ dan toen, wel
eens anders af zou kunnen lopen. En dat bleek ook wel, want een strijdend vlaggenschip liet zien dat het
gewoon thuis hoort in de overgangsklasse en pakte terecht de punten: 26-17. Hiermee staat het eerste nu
gelijk met Vriendenschaar met zeven punten, HKV/OE volgt met vier punten en onderaan staat VEO met
twee punten. A.s. zaterdag speelt het eerste uit tegen GKV (G), thuis werd er met 19-25 verloren.
VALTO 2 speelde thuis tegen Vriendenschaar 2. Na vorige week de belangrijke wedstrijd tegen koploper
Refleks gewonnen te hebben, is het zaak om de resterende wedstrijden te winnen en daar zal voor geknokt
moeten worden. Uit bij Vriendenschaar werd er met 21-28 gewonnen, maar dit keer had het tweede duidelijk
meer moeite met deze tegenstander. Op het moment dat de scheidsrechter de laatste minuut aangaf, kwam
de bal bij VALTO in de aanval en stond het 17-16. De wedstrijd had uitgespeeld moeten worden, maar dit
lukte niet en wat gevreesd werd, werd waarheid: Vriendenschaar maakte de gelijkmaker, 17-17. Gelukkig
kwam al snel het bericht dat Refleks verloren had, waardoor de voorsprong op de nummers 2: VEO en
Refleks, nog altijd twee punten is, maar dit gelijkspel was onnodig. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen
OVVO 3, thuis werd er met 19-13 gewonnen. Aangezien OVVO degene is die zaterdag met 25-19 van
Refleks wist te winnen, is dit dus een ploeg die niet onderschat mag worden.
VALTO 3 speelde uit tegen Weidevogels 4. Een ploeg met vele oud bekenden, die nogal eens wisselt van
samenstelling. Het feit dat er thuis met 27-13 gewonnen was, zei dus niet zoveel. Dit keer schoot
Weidevogels met scherp en daar viel dan ook weinig tegen te doen. Helaas maakte ze er ook nog eens
meer dan VALTO, waardoor er met 24-20 verloren werd. Het derde staat nu op de derde plek met twaalf
punten, en heeft twee punten achterstand op de koplopers: Vriendenschaar 3 en ONDO 3. A.s. zaterdag
speelt het derde uit tegen Twist 4. Thuis werd er met 15-10 gewonnen.
VALTO 4 speelde uit tegen Achilles 6. Een tegenstander die ook onderin meedraait, maar waar thuis nog
met 13-15 van verloren werd. Dit keer was VALTO lekker op dreef, mede geholpen door een invaller, die de
korf makkelijk wist te vinden. Hierdoor kon de tweede overwinning geboekt worden: 15-23. A.s. zaterdag
speelt het vierde thuis tegen VEO 4, die bovenin meedraait en waar uit met 25-9 van verloren werd.
VALTO 5 mocht laat op de avond nog naar Scheveningen, om tegen koploper KVS 6 te spelen. Thuis werd
er met 15-14 gewonnen en winst was ook dit keer nodig om aan te haken bij de koppositie. Bij aankomst in
de hal kon nog het staartje van KVS 1 tegen Sporting Trigon 1 afgekeken worden, ploegen die bij VALTO 1
in de poule spelen, waarbij KVS niet het niveau haalde van een paar weken geleden tegen VALTO, en dus
ook terecht verloor met 18-19. Over de wedstrijd van het vijfde valt verder niet zoveel te vertellen, het was
gewoon niet goed genoeg, dus er werd met 18-15 verloren. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen VEO
5. Uit werd er met 12-15 gewonnen.
VALTO 6 speelde uit tegen Avanti 5. Thuis werd er met 8-23 verloren, dus de verwachtingen waren niet echt
hooggespannen. Gezien de stand ging het dit keer wel iets beter, maar nog steeds was Avanti een maatje te
groot. Er werd met 20-10 verloren. A.s. zaterdag is het zesde vrij.
VALTO 7 speelde thuis tegen Maassluis 6. Uit werd hier met 11-13 van gewonnen. Dit keer wilde het niet zo
lukken bij het zevende, en met name scorend verliep het moeizaam. Want als je er maar vijf maakt, dan is
dat over het algemeen niet genoeg. Dat bleek ook wel, want er werd met 5-14 verloren. A.s. zaterdag speelt
het zevende uit tegen IJsselvogels 5. Thuis werd er met 6-10 verloren.
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VALTO 8 speelde thuis tegen Korbis 4. Uit werd hier twee weken geleden met 17-11 van verloren. Dit keer
wist het achtste het verdedigend een stuk beter dicht te houden, maar zelf scorend viel het een beetje tegen,
waardoor er toch met ruime cijfers verloren werd: 5-12. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen
Nieuwerkerk 8. Thuis werd er nipt verloren, 11-12, misschien dat er nu meer in zit?
VALTO 9 was vrij en is aankomende zaterdag ook nog vrij.
VALTO A1 speelde uit tegen Sporting Delta A2. Thuis werd er met 18-14 gewonnen en aangezien deze
tegenstander nog nul punten wist te behalen, was een overwinning noodzakelijk. De A1 ging lekker van
start, maar kon dit niet volhouden, want via tussenstanden van 1-6 en 3-8, werd het uiteindelijk weer gelijk,
8-8. Via een goede periode vlak na rust wist de A1 weer uit te lopen naar 9-16, maar ook nu kwam Sporting
Delta weer enigszins terug in de wedstrijd, 13-16. Een spannende strijd volgde, waarin de A1 wel aan de
goede kant van de score bleef en uiteindelijk met 18-20 wist te winnen. Hiermee heeft de A1 nu zes punten
en heeft het drie punten achterstand op de nummers 5: PKC A2 en Vitesse A1. Eén van deze ploegen zal
nog ingehaald moeten worden om te handhaven. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Tilburg A1. Uit werd
er met 29-16 verloren.
VALTO A2 speelde thuis tegen ESDO A1, de nummer laatst uit de poule. Uit werd er nipt van deze ploeg
gewonnen, 19-20. Dit keer was de A2 lekker op dreef en was ze duidelijk een maatje te groot voor de
tegenstander, er werd met 19-8 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen koploper LUNO A1. Uit
werd er met 19-13 verloren.
VALTO A3 speelde uit tegen WION A2. Thuis werd er met 17-12 gewonnen. Dit keer werd er aan beide
zijde wat minder gescoord, maar was het verschil uiteindelijk net zo groot en met dezelfde winnaar: VALTO
won met 9-14. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen koploper KOAG A2, die al haar wedstrijden wist te
winnen. Uit werd er twee weken geleden met 15-14 verloren, dus niet geheel kansloos. Misschien dat er nu
met het thuisvoordeel meer uit te halen valt?
VALTO A4 speelde thuis tegen Korbis A2. Een tegenstander waar nog niet eerder tegen gespeeld werd, en
die met drie punten onderaan in de poule staat. VALTO A4 daarentegen draait bovenin mee, dus een
overwinning moest mogelijk zijn. De A4 deed wat van ze verwacht werd en wist de korf vrij makkelijk te
vinden, er werd met 19-10 gewonnen. De A4 is nu twee zaterdagen vrij en komt pas zaterdag 29 februari
weer in actie.
VALTO B1 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen Meervogels B1. Thuis werd er met 19-11 gewonnen,
maar ging de wedstrijd lange tijd gelijk op.
VALTO B2 speelde uit tegen koploper Avanti B2. Thuis werd er met 9-14 verloren. Dit keer wisten beide
ploegen de korf een stuk makkelijker te vinden, maar was het voor VALTO helaas niet genoeg om een goed
resultaat te behalen. Er werd met 18-15 verloren. Doordat zowel Weidevogels als VALTO twee punten in
mindering hebben gehad, staan er nog altijd drie ploegen (Meervogels B2 verloor alles tot nu toe) in deze
poule op nul punten. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Weidevogels B1 en is het zaak om van die
hatelijke nul af te komen. Uit werd er met 14-12 verloren.
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B4. Na de eerste zes wedstrijden gewonnen te hebben, begon VALTO
vorige week niet goed aan de returnwedstrijden, want er werd verloren bij ALO. Op zich nog niks aan de
hand, maar het is wel zaak om weer de juiste flow te vinden. Afgelopen zaterdag wilde dat tegen Avanti nog
niet helemaal lukken. Thuis wist de B3 nog met 14-7 van deze ploeg te winnen, maar dit keer bleef het bij
een gelijkspel: 9-9. De B3 staat nu nog wel op de 1eplek, maar de tegenstander van a.s. zaterdag
(Nieuwerkerk B2) heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Een belangrijke wedstrijd dus, want bij winst komt
Nieuwerkerk op drie punten achterstand, die met die twee wedstrijden dus ingehaald kunnen worden. Thuis
werd er met 10-5 gewonnen.
VALTO C1 speelde een goede wedstrijd tegen nummer laatst KCC en wist deze ploeg daardoor op de nul
punten te houden. Er werd eenvoudig met 18-8 gewonnen. De C1 staat hiermee op een 5e plek met 10
punten. Het verschil met de nummers 6 en 7 is 6 punten en daarmee is de degradatiezone ver uit het zicht.
Komende zaterdag staat Avanti C1 op het programma. Zij waren nog in de race voor het kampioenschap
maar lieten afgelopen zaterdag onverwacht punten liggen tegen ONDO. Wellicht kan VALTO hier ook tegen
stunten?
VALTO C2 bleef dicht bij huis om tegen ODO C1 te spelen. Een bekende tegenstander wat vaak spannende
wedstrijden oplevert. Thuis werd er nipt gewonnen, deze keer was het gat iets groter, maar nog steeds niet
groot genoeg om het niet spannend te houden. VALTO won met 5-7 en staat nu boven ODO in de stand.
Komende zaterdag speelt de C2 tegen Avanti C3 waar nog niet eerder tegen gespeeld werd. Zij staan eenna-laatste met slechts 3 punten.
VALTO C3 kreeg de koploper op bezoek, Vitesse C2. Een team wat een groot deel van de wedstrijd met 7
heren binnen de lijnen liep. De eerste helft wist de C3 goed bij te blijven. De tweede helft was het een beetje
op en wist Vitesse alsnog flink uit te lopen. Er werd met 7-14 verloren. Komende zaterdag is de C3 vrij.
VALTO C4 was vrij deze zaterdag. Komende zaterdag spelen jullie tegen ONDO C4. Thuis werd hier 4-6
van verloren. Tijd voor revanche!
VALTO C5 speelde een lastige wedstrijd tegen koploper Meervogels C2. Aan het begin liet de C5 goed spel
zien maar toen de doelpunten bij Meervogels begonnen te vallen en ze bij VALTO allemaal net niet vielen,
vervloog de hoop en werd het spel minder.
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Er werd uiteindelijk met 4-12 verloren. Komende zaterdag komt Nexus C1 op bezoek. Hier werd nog niet
eerder tegen gespeeld. Nexus staat 2e in de poule dus het zal geen eenvoudige wedstrijd worden.
Na 3x verliezen op het rij was het tijd dat VALTO D1 weer eens punten ging pakken. Dat gebeurde
afgelopen zaterdag tegen Olympia D1 gelukkig weer. Er werd 11-5 gewonnen. Komende zaterdag komt
Achilles D1 op bezoek. Uit werd hier 7-12 van gewonnen.
VALTO D2 speelde een belangrijke wedstrijd uit bij Vitesse D2. Dit was de wedstrijd tussen de koplopers. Thuis had
VALTO met 10-2 gewonnen. Dit keer geen goede wedstrijd van de D2 en ook niet zo veel doelpunten als de vorige
keer. Er werd helaas met 6-3 verloren. Hiermee blijft Vitesse koploper in de poule en heeft VALTO het niet
meer in eigen hand. Volgende week naar NIO waar thuis 25-0 van gewonnen werd.
VALTO D3 speelde thuis tegen ODO D1, de koploper uit de poule. VALTO had het zwaar tegen dit team.
Hoewel de D3 leuke dingen liet zien, zag je dat ODO net wat verder was met vangen, gooien en schieten
waardoor zij de wedstrijd makkelijk naar zich toe konden trekken. Er werd met 2-11 verloren. Komende
zaterdag komt Achilles D2 op bezoek. Uit werd hier 4-10 van gewonnen.
VALTO D4 speelde een niet zo'n beste wedstrijd tegen Dijkvogels D2. Werd hier thuis nog makkelijk van
gewonnen, nu moest VALTO blij zijn dat ze alsnog 1 punt mee naar huis namen uit Maasdijk. Gelukkig heeft
dit slippertje nog niet veel gevolgen voor de kampioenskansen van de D4 maar dan moet er vanaf nu wel
weer gewonnen gaan worden! Komende zaterdag wordt er gespeeld tegen hekkensluiter D4 die nog
puntloos onderaan staan. Hier moet winst dus zeker mogelijk zijn! Uit werd hier 2-9 van gewonnen.
VALTO E1 speelde thuis tegen weidevogels E1. Voor de E1 was het geen moeilijke wedstrijd. 15-4
gewonnen.
VALTO E2 Vrij.
VALTO E3 speelde thuis tegen Korbis E4. De E3 speelde een goede eerste helft,in de eerste aanval
scoorde we gelijk en daar kreeg de E3 goede moed van. Helaas ging de tweelde helft veel minder.
Waardoor er uiteindelijk werd verloren. 5-13.
VALTO E4 speelde uit tegen Maassluis E2. Verloren met 18-4.
VALTO E5 speelde uit tegen Achilles E2. De E5 had een lastige werdstijd waarin er helaas niet gewonnen
werd. 12-2.
VALTO E6 speelde thuis tegen Avanti E5. De E6 speelde een goede wedstrijd waarin er goed samen werd
gespeeld en naar elkaar gekeken werd om de beste kansen te maken. Een ruime overwinning. 21-11.
VALTO E7 speelde thuis tegen Vitesse E4. Op het begin had de E4 moeite met verdedigen en daardoor
werd er veel in de handen van de tegenstander gegooid. Gelukkig werd er vanuit VALTO ook goed verdedigt
en aanvallend ging het ook goed. 9-2 gewonnen.
VALTO E8 speelde uit tegen Albatros E7. De E8 moest na een aantal wedstrijden tegen de ploegen
onderaan in de poule, tegen de tegenstander op plek 2. De E7 had het lastig met verdedigen, al snel kwam
de E7 achter. De E7 had moeite met scoren, maar blijf wel fanatiek doorspelen. Helaas met verloren. 14-5
VALTO F1 Vrij.
VALTO F2 speelde uit tegen HKV/Ons Eibernest. De F2 begon scherp aan de wedstrijd en speelde heel
goed samen. Ze kozen de juiste kansen, daardoor stonden we al snel voor. Helaas kwan HKV scherper uit
de rust en werd er helaas verloren. 12-5.
VALTO F3 speelde uit tegen Nieuwekerk F2. Het was een goede wedstrijd. Er werd goed over gegooid, er
werd vaak onderschept en hierdoor kregen wij vaak de kans om te schieten. De F3 heeft een mooie
overwinning binnen gehaald. 2-9.
VALTO F4 speelde thuis tegen Phoenix F1. De F4 speelde goed samen over en het ging lange tijd gelijk op.
Uiteindelijk scoorde zij in de laatste 10 minuten nog een paar doelpunten, waardoor er helaas werd verloren.
4-8.

Van de TC
Het was weer een feestje om in de sporthal te zijn afgelopen zaterdag.
Bij de F en E op de vroege morgen en even later als inval-coach bij de
C2 in Maasland. En zien winnen! Dat gold ook voor de C1 en de A2 die
ik bij thuiskomst kon aanschouwen. De C1 die nu een mooie 5e plek
bezet in de hoofdklasse en met 10 punten afstand heeft genomen van
de onderste plaatsen. Datzelfde geldt voor de A2, weliswaar in de
tweede klasse, maar ook met 10 punten op plaats 5.
Een mooi sluitstuk van de middag/avond zou de selectie zijn dat het moest opnemen tegen de selectie van
Vriendenschaar. VALTO 2 stond lang op winst maar moest toch een puntje meegeven aan de bezoekers.
Het is echter nog wel in de race voor de titel. VALTO 1 maakte het daarna helemaal goed met een ruime
zege een doet goede zaken voor behoud, mede door het toegestroomde publiek. Het spel was goed, de
overwinning erg fijn en met het publiek op de banken kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagd
weekend! Want (dat wilde ik niet onvermeld laten) VALTO 4 wist ook weer te winnen, net als de A1 dat nog
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altijd meedoet voor behoud en nog een paar wedstrijden 110% inzet nodig heeft, inclusief publiek om dit te
behalen!
Eindtoernooi B-jeugd
Ladies and gentlemen, we’ve got him. Na jarenlang op locaties ver weg te hebben gespeeld als het om
eindtoernooien of NK’s ging, blijven we nu in De Lier! Dat wil zeggen, als onze B1 de eindstreep haalt en
eerste wordt in de poule. Hoe dan ook, we gaan voor het eerst een eindtoernooi organiseren, samen met de
sporthal Vreeloo en de organisatie. Zij zullen zich binnenkort presenteren en zo nodig een beroep doen op
jullie als vrijwilliger.
Moeten we dat dan wel doen? We doen toch ook het grote NK op 20 juni al? Dat is waar, maar deze kans
wilden we graag pakken. Mogelijk met onze B1, in De Lier en het is altijd een feestje. Daarnaast is het een
stuk kleiner dan het grote NK en we hebben wel laten zien dat we een dergelijk toernooi kunnen
organiseren. En VALTO zou VALTO niet zijn als we daar geen feestje van zouden maken. Datum is 11 april,
noteer die maar vast in de agenda!
Arbitrage
De te fluiten breedtesportwedstrijden staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er bij staat. Je hebt
als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. Even opletten dus.
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook
een beroep gaan doen op jullie!
Cursussen
De volgende en laatste keer is op 17 februari en dan hopen de KT2-ers hun examen te halen. De KT3-ers
Rianne, Petra en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en discussiëren met de cursisten.
Allemaal heel veel succes bij de volgende en laatste avond!
Wil je dit ook doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk
voor jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden. De KT3 (Korfbal
Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding wordt het dit
seizoen namelijk een te grote uitdaging.
Plannen
Er speelt genoeg in de afdeling korfbalzaken, daar zijn we druk mee bezig. Langzaam aan kom ik ook meer
te weten over alle aspecten van het reilen en zeilen. Naast de praktische zaken die lopen,
zoals de cursussen, clinics, arbitrage en talenten, werken we bijvoorbeeld ook aan een update van het
jeugdplan en bijeenkomsten om dat in te vullen. Meer daarover
in de volgende updates van de TC de komende maanden!
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas
vztc@ckv-valto.nl / 06-29585387

‼OPROEP‼
Carnavalsvereniging De Theebukkers heeft om onze hulp gevraagd. Voor zaterdagmiddag 22 februari
zoeken zij mensen die willen helpen tijdens het familiecarnaval in de sporthal. Het gaat om toezicht houden
op de vluchtdeuren zodat er geen kinderen via deze deuren naar buiten lopen en zo in de sloot belanden.
Het is niet zo dat je als een soort bewaker bij de deur hoeft te staan. Je kunt in de buurt van de deur gewoon
gezellig een praatje maken, mits je de deur maar goed in de gaten houdt. Het zal van ca. 15.00 uur tot 18.00
/ 18.30 uur zijn.
Valto krijgt een mooie bijdrage voor deze taak en iedere vrijwilliger krijgt een aantal consumptiebonnen voor
de middag.
Aanmelden kan bij Marleen - marleen.slaman@ckv-valto.nl / 06-3635 5418
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Project 'Korfballers en ouderen beleven samen Lierse sport 'geslaagd!
Het klinkt wat oneerbiedig om ouderen een project te noemen, maar we hebben het als een pilot
aangevlogen om te kijken of hier interesse voor is en hoe ouderen het ervaren om bij een wedstrijd
aanwezig te zijn. Aan de hand van de reacties kunnen we stellen dat het zeer geslaagd was. Allen hebben
enorm genoten. Van de gastvrijheid, van het hapje en het drankje, van de sfeer in de zaal ("Wat zijn er veel
mensen die komen kijken!") en de beleving van de wedstrijd. Ook het praatje na afloop met een aantal
spelers van het vlaggenschip werd zeer gewaardeerd. We hebben dit nu twee avonden aangeboden en
beide keren werd er ook nog eens gewonnen, dus wat willen we nog meer? Nou, meer van zulke avonden
aanbieden! We weten nu dat de opzet geslaagd is en volgend seizoen gaan we de wedstrijden uitbreiden.
We hebben dan ook de tijd om te onderzoeken hoe we nog beter de doelgroep kunnen bereiken. En stiekem
hopen we dat de 'ouderen' (best gewoon nog hele kwieke mensen) die nu geweest zijn zo nu en dan de
wedstrijden van onze Lierse trots blijven bezoeken.
Heb je in het kader van dit 'project' ideeen of tips voor ons? Benader ons gerust!
Jolanda de Meulmeester, Anja van der Eijk, Danny en Lisette van Dijk, Elise Snikkers, Laurens Verbaan en
Karin Paauwe

We mogen weer tappen in de feesttent!!!

VALTO heeft dit jaar 2 avonden om te tappen voor het Oranje Comité.

•
•

Zaterdag 25 april
Zaterdag 2 mei

Dit jaar is de feesttent op de ijsbaan I.v.m. jubileum OC 100 jaar bestaan.
We hebben per avond 24 mensen nodig, dus totaal 48 man.
Kan je tappen, drank inschenken of drank uitserveren geef je op.

VALTO krijgt voor deze verdiensten een hele mooi bijdrage van het Liersgevoel en
dat kunnen we als club goed gebruiken.
Het worden twee top avonden, we gaan er mooie gezellige avonden van maken achter de bar. Het is vanaf
20:00 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16+ zijn.
Dus geef je op per Email. pgjstolkdelier@gmail.com.
Groetjes het tap comité VALTO, Dennis Voskamp. Michiel Cornelisse , GJ Stolk
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Wedstrijdverslagen
Herboren VALTO verslaat KV Vriendenschaar
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.
Vorige week deed vooral VALTO 2 goede zaken met een overwinning op Refleks en deed ons vlaggenschip
aan vorm herstel tegen Swift in Middelburg. Hier viel vooral op dat VALTO 1 prima partij geboden had aan
de meest scorende ploeg van Nederland. Hoewel de wedstrijd bij rust al gespeeld leek rechtte de Lierse trots
de ruggen voor de tweede helft en wist hierin gelijke tred met de tegenstander te houden. Sterker nog, de
tweede helft werd zelfs gewonnen met twee verschil, maar de opgelopen schade uit de eerste helft was
groter. Goed dat we tot het eind bleven strijden voor een goed resultaat, wat ook vandaag weer
meegenomen kon worden in de kraker tegen KV Vriendenschaar. VALTO 2 kon vandaag afstand nemen
van de concurrentie als er gewonnen werd, want Refleks speelde al vroeg in de middag en had in Maarssen
verloren van OVVO 3. Voor VALTO 2 dus zaak om scherp aan de wedstrijd te beginnen. VALTO startte
zonder Pieter, die vorige week uitviel met een voet blessuren en zonder Nikki (S) die ook vorige week uitviel
met een knie blessure en nu ook nog een arm in het gips heeft vanwege haar pols. De gasten waren er op
gebrand om deze wedstrijd beter te starten dan de thuiswedstrijd die wij ruim wisten te winnen met 21-28.
Toen was VALTO de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar nu namen de gasten in de openingsfase
het initiatief. Na 0-1 werd het in de derde minuut door Ron weer gelijk, maar wisten de gasten niet veel later
weer een 1-2 voorsprong te nemen. Ruben en Thijs stelden orde op zaken, waarna we bij 3-2 aan de goede
kant van de score kwamen. Na de gelijkmaker was het Vera die in de volgende aanval onze voorsprong
herstelde, maar ook deze werd weer weggewerkt door de gasten uit Hardinxveld-Giessendam. Ron nam zijn
ploeg bij de hand en wist met twee treffers het eerste gaatje te slaan bij 6-4, maar helaas wisten de gasten
de aansluiting te behouden door ook gelijk weer te scoren. Gelukkig heeft VALTO dames die ook hun
doelpuntjes mee pakken en zo ook nu. Lisanne en Lisa zorgden voor het eerste gaatje van drie verschil en
toen Ron even later de 9-5 binnen schoot leek het te gaan lopen. Helaas werd er in de verdediging een
overtreding gezien door de leidsman en ging de bal op de stip. Martijn zorgde er al snel weer voor dat het
verschil weer hersteld werd, maar met twee afstandsschoten wist Vriendenschaar de achterstand weer te
halveren. Het was Vera die in de volgende aanval de ruststand 11-8 op het scorebord schoot en leek VALTO
2 gewoon op koers te zijn voor een overwinning.
VALTO kwam ook het scherpst uit de kleedkamer, want Vera en Ron zorgden voor een marge van vijf
verschil na vijf minuten in het tweede bedrijf. Toen stokte de doelpunten bij VALTO en zou het acht minuten
lang niet tot scoren komen. Deze doelpuntloze periode wisten de gasten te benutten om het gat te dichten
en zelfs op voorsprong te komen bij 13-14. Het was Ruben die de doelpuntloze periode doorbrak en ons
weer op gelijke hoogte bracht. Even later mocht Ron een vrije bal nemen, welke door hem ook werd
afgerond. De gasten konden even later weer op gelijke hoogte komen door een, al dan niet terechte,
strafworp te benutten. Niet veel later namen de gasten een time-out om de ploeg goed geïnformeerd de
laatste vijf in te laten gaan. Een ruime overwinning zat er vandaag in ieder geval niet meer in, maar VALTO
bleef knokken voor elk doelpunt. Ook de gasten gingen tot het gaatje om de punten mee naar huis te
nemen. Ruben zette ons weer op voorsprong, maar de doelpunten bleken duur in deze bloedstollende
slotfase. De aanvallen werden rommelig en niet altijd werden de juiste keuzes gemaakt. KV Vriendenschaar
staat er om gekend dat zij van ver hun schoten nemen in de hoop dat deze zullen vallen of dat hun
ploeggenoten de ballen afvangen. Zo ook vandaag. Van grote afstand viel uiteindelijk de gelijkmaker voor
hen weer binnen, maar kon VALTO nog drie minuten voor de overwinning gaan. Terwijl de klok al stilgezet
was wist Lisa ons van dichtbij weer op voorsprong te zetten. De laatste minuut duurde echter nog heel lang
op het horloge van de scheidsrechter en de gasten wisten in deze lange minuut de gelijkmaker nog door de
korf te krijgen. Met de 17-17 eindstand werden de punten dus gedeeld en komt concurrent VEO een puntje
dichterbij in de competitie. Zij wisten eenvoudig te winnen van HKV/Ons Eibernest 2, wat nog steeds op de
eerste punten wacht. Volgenden week wacht VALTO 2 de lastige uitwedstrijd in Maarssen tegen OVVO 3,
wat in een degradatie strijd verwikkeld is en vandaag goede zaken deed door van Refleks 2 te winnen.
VALTO 2 is dus gewaarschuwd en zal scherp moeten zijn en als ploeg er weer moeten staan. De
thuiswedstrijd tegen deze ploeg ging ook lang gelijk op en werd in de slotfase pas over de streep getrokken.
Publiek is dan ook zeer gewenst bij deze wedstrijd om de ploeg weer door de minderen fases te sleuren. Om
kwart over twee zal de wedstrijd starten in de OVVO hal in Maarssen.
Dan het klapstuk van de avond. De confrontatie van ons vlaggenschip, wat onder leiding van Thorwald de
Roo vorige week prima partij geboden had aan Swift 1 en vertrouwen getankt had voor vanavond, tegen de
voor VALTO altijd lastige tegenstander KV Vriendenschaar 1 uit Hardinxvels-Giessendam.
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In een bomvolle Vreeloohal werden de ploegen voorgesteld aan het publiek en kon de wedstrijd beginnen
onder leiding van het arbitrale duo Den Dekker en Boogaard. VALTO startte in de normale opstelling zoals
we de laatste weken gewend zijn. Bij de gasten ontbrak Daan Brouwer, die blijkbaar een serieuze blessure
heeft want hij was vorige week ook al niet present in de derby tegen GKV/Enomics. Zijn plaats werd, net als
vorige week, ingenomen door Peter Visscher. De score werd vandaag geopend door Mees die in de derde
aanval doel wist te treffen. In de volgende aanval zouden de gasten de gelijkmaker weten te scoren, maar
toen zij in de volgende VALTO aanval aan de noodrem trokken wist Thom ons met de verkregen strafworp
weer op voorsprong te zetten. Met de doelpunten van Bart en Zané was even later het eerste gaatje
geslagen bij 4-1. In de negende minuut viel de tweede Vriendenschaar treffer door de korf, maar hierna zou
VALTO de lijntjes verdedigend nog strakker aanhalen. In iets meer dan twee minuten wist VALTO de
voorsprong uit de bouwen naar 7-2 en nam de Vriendenschaar coach Jorrit Ekelmans een time out. De
boodschap die hij had was blijkbaar aangekomen, want binnen een minuut hadden de gasten de
achterstand gehalveerd naar 7-4. VALTO leek het even lastig te hebben met hun tegenstander en werd er
onnodig balverlies geleden. De voorsprong bleef echter behouden door de doelpunten van Thom, Mees en
Nikki, die steeds antwoordden op de doelpunten van de gasten. Met nog minder dan vijf minuten te gaan tot
de thee gaf VALTO weer even gas en wist nog voor de rust de tegenstander te dubbelen en met 14-7 de
kleedkamer op te zoeken.
Het was duidelijk te merken dat er een frisse wind door de selectie heeft gewaaid en dat er nu een team
stond met een plan, wat ook goed werd uitgevoerd. De stemming zat er ook op de tribunes goed in, op het
gasten vak na natuurlijk. De VALTO aanhang ging nog maar eens goed zitten voor het tweede bedrijf en de
kelen werden gesmeerd om de ploeg te steunen om de wedstrijd over de streep te trekken.
VALTO ging in de tweede helft verder waar het gebleven was. Vriendenschaar wist nog wel in de eerste
aanval gelijk te scoren, maar daar zette Thom en Maaike er twee voor VALTO tegenover. In de volgende
drie minuten leek het er even op dat Vriendenschaar zich oprichtte. Zij scoorden drie maal op rij en wisten
terug te komen tot 16-11 voordat Thom weer wat terug kon doen. Ook de volgende tegentreffer van
Vriendenschaar werd weer beantwoord. Deze keer was Mees weer zuiver in de afronding, maar deze keer
wisten de gasten hier twee treffers tegenover te zetten. Na acht minuten in het tweede bedrijf stond het nu
18-14 en leek het weer spannend te worden. In de volgende fase zou VALTO de voorsprong echter
consolideren door steeds met de tegenstander mee te scoren. Zo werd met de doelpunten van Nikki, Thom
en Mees halverwege de tweede helft een 21-16 tussenstand bereikt. Hoewel VALTO nu geen moment
verslapte wisten de gasten toch weer tweemaal achter elkaar te scoren en wisten zij een strafworp te
forceren om weer wat dichterbij te komen. Voor deze genomen kon worden nam interim coach Thorwald,
scherp als hij is, een time out. Dit bleek de strafworp nemer van Vriendenschaar uit de concentratie gebracht
te hebben, want de bal ging mooi over de korf heen en werd door Bart afgevangen. De laatste vijf minuten
zou VALTO volwassen uitspelen. Waar we vroeger nog wel eens vergaten om de schotklok in ons voordeel
te gebruiken, werd dat nu gedisciplineerd uitgevoerd. Na de gemiste strafworp nam VALTO ook gelijk de
tegenstander bij de strot en wist met de doelpunten van Thom en Zané de wedstrijd definitief in het slot te
gooien. De gasten gingen nog gestrest op zoek naar doelpunten, maar in minder dan drie minuten een
achterstand van acht goedmaken zou toch wel erg lastig worden. Het gehaaste spel was koren op de molen
voor VALTO wat nu rustig de posities innam in de aanval en maximaal gebruik maakte van de schotklok. Zo
tikte de tijd rustig weg en kon de overwinning ons niet meer ontgaan. Met nog dertig seconden op de klok
zette Thom de eindstand op het bord met zijn afgeronde vrije bal en was de buit binnen. In een kolkende
Vreeloohal wist het herboren VALTO 1 een overtuigende overwinning te pakken op KV Vriendenschaar waar
in november nog met 27-14 van werd verloren. Dankzij het goede voor verdedigen van onze dames konden
de heren hun tegenstanders uitschakelen en werd het voor de ploeg uit Hardinxveld-Giessendam een lastige
avond. Zij moeten het juist van hun heren hebben. Hun dames nemen vaak slechts een klein percentage
van de doelpunten voor hun rekening als je hun wedstrijd verslagen er op na slaat. Ook vandaag waren zij
niet erg scherp in de afronding en wisten zij, ondanks toch best aardig wat pogingen, slechts drie ballen door
de korf te krijgen. Ter vergelijking wisten de VALTO dames vandaag het drievoudige aantal ballen door de
korf te gooien. Ook de aanmoedigingen van de volle tribunes met VALTO aanhang hebben duidelijk hun
uitwerking op de spelers. Vandaag was duidelijk zichtbaar dat alle spelers er tot het laatste fluitsignaal voor
bleven gaan, terwijl er al lang een onoverbrugbaar verschil op het scorebord stond. Blij om te zien dat de
spelers een nieuwe impuls hebben gekregen van de achterliggende rumoerige weken en nu weer met elkaar
en voor elkaar door het vuur gaan. Natuurlijk doet het coachende werk langs de lijn van Thorwald ook een
flinke duit in het zakje en zijn er verschillende spelers die hierdoor met meer vertrouwen in het veld staan. Al
met al een mooie oppepper voor ons vlaggenschip deze overwinning en hij komt ook nog eens heel goed uit.
In de ander wedstrijden in de poule wist HKV/Ons Eibernest namelijk te winnen van VEO en komt hierdoor
op vier punten, nog steeds drie punten achterstand op VALTO dankzij de overwinning. In de andere
wedstrijden liep het allemaal anders dan vooraf gedacht werd door de meeste mensen. KVS ging in eigen
huis onderuit tegen Sporting Trigon en ook in Gorinchem was een verrassende uitslag te zien. Swift was de
laatste weken lekker op schot, maar GKV/Enomics, de tegenstander van VALTO volgende week, wist Gijs
Gillissen en Stephan den Boer blijkbaar aan de ketting te leggen.
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Swift kwam deze keer niet verder dan 23 treffers en verloor dan ook van GKV. Zij zullen dus nu moeten
afwachten wie er de nieuwe koploper nog punten afhandig gaat maken om hen in het zadel te helpen voor
het kampioenschap. Zij hebben dit nu niet meer in eigen hand en mogen zo wie zo nu geen misstappen
meer maken tot 28 maart.
Zoals gezegd is GKV/Enomics 1 de tegenstander van VALTO 1 volgende week, waar we op 7 december
slecht één helft konden bij blijven en uiteindelijk met 19-25 het onderspit dolven. Na de laatste twee
wedstrijden ben ik wel benieuwd of VALTO in staat is om Swift in dat zadel te helpen tegen deze ploeg en ik
hoop veel VALTO supporters met mij. Laten we met velen achter het vlaggenschip aan reizen naar
Gorinchem, waar in de “van Rappardhal”, die te vinden is aan de Wijnkoperstraat 5a in Gorinchem, de
wedstrijd om 19:30 uur zal beginnen.
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen.

VALTO 4 viert tweede overwinning

Odo C1- VALTO C2
Zaterdag 8 februari hadden we er weer heel erg zin in. Na 2 verloren wedstrijden waren we heel gemotiveerd
om weer te winnen. Maartje en Mette waren wissels. We kregen als taak om beter te voorverdegigen omdat
Odo veel doorlopen neemt. De wedstrijd was begonnen. Het begon met 1 punt voor Odo . Maar daarna
scoorden wij gelijk ook. En zo ging het door tot de rust toen stond het 4-4. In de rust kregen we een goed
praatje van Mees en Jan-Jaap Elenbaas (als invaller). En na de rust hadden we goeie acties en hebben we
3 keer gescoord. Odo heeft helaas ook nog een keer gescoord. En dat maakt als eind stand 5-7. Dus we
hebben de punten terug mee genomen naar De Lier.
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VALTO C5 – Meervogels C2
We begonnen de wedstrijd goed door in de eerste 2 minuten 2 keer te scoren . We speelden de bal goed
rond en het tempo lag hoog. Met 1 punt verschil gingen we de rust in (4-3).
Na de rust was het een iets ander verhaal. Het liep niet meer zo lekker en alleen de Meervogels wisten de
korf nog een flink aantal keer te vinden. Helaas verloren we dan ook met 4-12.
Groetjes, Lenne

VALTO D4 – ODO D1
Odo neemt direct de leiding in de wedstrijd. In de tweede minuut is het 1-0 voor Odo. Odo heeft vaker
balbezit en is goed in het onderscheppen en afvangen van de bal. In de 10e minuut: een paar kansen voor
VALTO maar die willen er helaas niet in. Odo is duidelijk de sterkste partij. In de 15e minuut maakt Odo 2-0.
Al snel daarna 3-0.
Daarna komt VALTO gelukkig weer terug: In de 22e minuut maakt VALTO 3-1. In de laatste minuut van de
eerste helft maakt Odo 4-1.
In de tweede helft neemt Odo weer duidelijk de leiding. Al gauw wordt 5-1 en 6-1. VALTO zoekt de aanval
op maar dat wil niet echt lukken. Daarna komt VALTO gelukkig weer terug: 6-2. Vervolgens maakt Odo het
af met 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 en tot slot 11-2. Al met al was Odo net een maatje te groot. Op naar de volgende
wedstrijd tegen Achilles!

VALTO D4
Een rustig en aftastend begin waarbij het lang 0-1 bleef , in het tweede kwartier gaf VALTO wat gas bij
waardoor de ruststand gezet werd op 4-6 , na een uitval van liv door een enkel blessure was VALTO enige
tijd hier door afgeleid en konden de dijkvogels hun weg terug weer vinden. de wedstrijd ging, door een
onrustig wordend VALTO, uit eindelijk met een gelijkspel de boeken in 9-9. VALTO D4 stevend door deze
uitslag nog steeds af om het kampioenschap binnen te slepen. als kant tekening vonden de supporters (
ouders die mee waren ) dat enkele doel punten van de tegenstanders overduidelijk verdedigend waren en
afgekeurd hadden moeten worden, maar ja wij zijn geen scheidsrechter. goed bezig VALTO ga zo door.

VALTO E4
Vanmorgen was VALTO E4 al vroeg op pad. Ze moesten om 9:00 uur uit spelen tegen Maassluis E2. Het
team was compleet. Al snel werd het 1-0 voor Maassluis. VALTO heeft veel balbezit, en is goed aan het
verdedigen.
Maassluis maakte een doorloop 2-0. Vervolgens was VALTO weer aan de partij.
Een mooie aanval door VALTO. Het werd 2-1. En al snel werd er nog een mooi doelpunt gemaakt. 2-2. Ze
staan gelijk, dat gaat goed. Daarna maakte Maassluis hier helaas snel verandering in door weer 2
doelpunten te maken. 4-2. VALTO kreeg een strafworp en het werd 4-3.
Vlak voor rust maakte Maassluis er 5-3 van. Na de rust werd Maassluis steeds sterker. VALTO heeft nog
een paar pogingen gedaan om te scoren. Helaas wilde de bal er vandaag niet in.
Uiteindelijk werd het 18-4. Toch goed gespeeld allemaal!
Groetjes, Julia en Linda

We mogen weer tappen in de feesttent!!!
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VALTO F2
Zaterdagmiddag ging de F2 op pad naar Den Haag. Kalle van de F1 had geen wedstrijd en wilde gelukkig
mee met ons om te helpen, nog bedankt Kalle!
We begonnen de wedstrijd sterk en stonden al snel op een 2-0 voorsprong! Na 10 minuten spelen was het
5-2, wat een begin!
Helaas wisten de kids de voorsprong niet te behouden en kwamen we al snel op achterstand. We hadden
veel kansen die er gewoon net niet in gingen! Ook met de superspeler was de F2 van de tegenpartij (met
meerdere F1 spelers blijkt later) te sterk voor ons.
Ook dank aan Natasja (en Stacey als assistent) voor het coachen!
Groetjes Marjan en Lynn

Nieuwerkerk F6 – VALTO F3
8.00 Uur verzamelen deze zaterdag 8 februari 2020 en op weg naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Een half
uur rijden maar dan heb je ook wat, een mooi complex uit 2011. Iemand van de Nieuwerkerkers die de weg
wees naar het juiste veld en dat kom je ook niet overal tegen. Vandaag zonder de vaste coaches Lisanne en
Sanne. Maar als vervanger Chantal Cevaal, moeder van Kjell. Zij zelf maakte furore in de jaren ‘80/90 bij
VALTO toen de kantine nog het Mikpunt heette. Er kan een boek hierover geschreven worden maar dat
gaan we vandaag niet doen. Terug naar Nieuwerkerk waar de 6 van F3 gebrand zijn om vandaag wat te
laten zien en een keer de punten mee terug te nemen naar De Lier. Er werd lekker op tijd begonnen in
sporthal Kleine Vink en er was een eerste helft van 10 minuten nodig om even goed positie te vinden en te
wennen aan het spel. Maar in het tweede deel van de wedstrijd ging het pas echt los. Twan kon de score
openen en dat betekent 0-1 op het scorebord. Er werd goed samen gespeeld en de hele wedstrijd door
goede kansen. Lisa zorgde voor de 0-2, Janna voor de 0-3 en Twan de 0-4 en met deze stand eindigde het
tweede deel. De Nieuwerkerkers waren bij de 0-3 nog wel vergeten om de superspeler in te zetten maar dat
werd hersteld bij de 0-4. Zaak was om nu te schakelen naar het spel tegen 5 tegenstanders. Het derde deel
ging VALTO sterk door en kan alvast punten maken want de ervaring met deze F3 is dat zij het vaak in de
laatste helft van de wedstrijd weggeven dus met 0-4 voor was de F3 nog niet zeker van de overwinning maar
daar was Twan weer en scoorde de 0-5. En daarna Dani, bal uit de lucht gevangen, 1 schot en 0-6. En Kjell
kon zorgen voor de 0-7 voorsprong. Op naar het laatste deel van de wedstrijd. Nieuwerkerk kwam terug en
binnen no time konden zij 2 keer scoren, 2-7 en de schare supporters op de tribune hielden hun adem in
want het zal toch niet dat de F3 een voorsprong van 0-7 helemaal ongedaan zou maken. Maar gelukkig
waren er heel veel kansen tot een waar schotspektakel waarin iedereen even op het makkie kon proberen te
scoren. Ook voor de tegenstander waren er nog goede kansen maar dan is het ook altijd top om Lisa bij het
team te hebben die nog even zorgt voor 2-8 en 2-9. Tevens eindstand. Iedereen heeft super goed gespeeld,
goed verdedigd, goed samen gespeeld en er waren mooie onderscheppingen van de bal. Volgende week
thuis tegen het Haagse Futura en hopelijk kunnen we dan weer winnen en wie weet stijgen op de ranglijst
(we staan op de vijfde plaats).
Groetjes Kjell en Ron

VALTO F3- Nikantes F1 (zaterdag 1 februari)
Tjonge jonge, wat maken Twan, Kjell, Lisa, Dani, Bente en Janna het toch spannend de laatste wedstrijden.
De laatste 3 wedstrijden gaan ze supergoed van start en komen op voorsprong. Zoals afgelopen zaterdag
was het na 10 minuten 3-0. In de rust was dat 4-2 geworden. De laatste 10 minuten zaten de supporters
weer op het puntje van de tribune van spanning, want het werd 6-5, 6-6, 6-7. Maar door superfanatiek te
blijven spelen werd het uiteindelijk 7-7. Toch nog een punt.
Maar wat wordt de F3 fanatiek en wat hebben ze er plezier in. En dat laten ze zien. Complimenten!
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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

Melior Jeugdweekend 2020
Ook in 2020 gaan we weer gezellig met onze jeugdleden op Melior Jeugdkamp! Vorig jaar hebben we i.v.m.
het NK dat werd georganiseerd bij ons op de vereniging, ervoor gekozen om het jeugdkamp te verplaatsen
naar mei. Aangezien we dit jaar nogmaals het NK mogen organiseren, zal wederom het Melior Jeugdkamp
plaats vinden in mei. Het jeugdkamp zal plaatsvinden in het weekend van 1 t/m 3 mei. Zet dus alvast een
groot kruis in je agenda op deze data, want het leukste weekend van het jaar wil je niet missen!
Je kunt je inschrijven voor het Melior Jeugdkamp vanaf 20 januari op de VALTO website. Hier kan je in de
webshop een ‘ticket’ kopen en zo je plekje bemachtigen. VOL=VOL
Dit jaar gaan we het met het Melior Jeugdkamp net wat anders doen dan de afgelopen jaren. Wat gaat er dit
jaar veranderen? Vanaf dit jaar gaat de jeugd vanaf de E mee. Dit betekent dat de E t/m de B allemaal 2
nachten mee gaan op jeugdkamp! Waarom we dit besloten hebben? Omdat we het anders niet meer rond
konden krijgen met het kamphuis en we er toch echt achter zijn gekomen dat dit de leukste plek is voor een
gaaf kamp!
Mochten hier nog vragen over zijn of over andere zaken rondom het jeugdkamp, dan kunnen jullie een
mailtje sturen naar jeuk@ckv-VALTO.nl of ons even aanspreken op de korfbal.
Binnenkort wordt het thema van dit jaar bekend gemaakt, dus houd social media en de bijblijver goed in de
gaten voor de laatste updates!
Groetjes namens ‘t JEUK
Mark van Geest, Aileen Willemse, Esmee Binnendijk, Mandy Herbert & Max Hulsebosch
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GEZOCHT: BUSJE VOOR JEUGDKAMP
Het Melior Jeugdkamp wordt gerealiseerd door allemaal vrijwilligers en de afgelopen jaren
hebben we ook hulp gehad van een aantal sponsoren, waar we heel blij mee zijn! We zijn
nu nog op zoek naar een busje voor onze boodschappen. Hebben jullie zelf een busje of
kennen jullie iemand van wie we een weekend een busje kunnen lenen, laat het ons
weten!

Trainingsweekend 2020
In het weekend van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april gaan we
weer op trainingsweekend met de senioren en A-junioren
Net als afgelopen jaar gaan we weer naar De Ginkel in het plaatsje
Leersum .
Nu organiseert ik het trainingsweekend dit jaar voor de 17e keer en
heb ik besloten om er punt achter te zetten .
Heb het altijd met heel veel plezier georganiseerd, maar nu is het
tijd voor vers bloed en nieuwe ideeën.
Want bij de 10e keer zou ik al stoppen, maar toen heb ik toch
besloten om het nog paar jaartjes te doen, Maar nu stop ik echt.
Dus het thema van het weekend wordt : G-weekend
Zorg dat je er bij bent op grote G-weekend en geef je op door een
ticket te kopen in de VALTO –webshop voor € 90,-.
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel
Zorg voor een mooie outfit die begint met de letter G.
Groetjes het tr-comité ( Gj & Co ).
Ps: Arco Poot is er dit jaar al mee gestopt hij heeft gekozen voor zijn sport
hardlopen en gaat dat weekend een marathon lopen.
Arco bedankt voor je vele jaren inzet .
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activiteitenkalender 2019 - 2020

8 november
2019
Filmavond
D & E jeugd

15 november
2019
Valto a gogo
junior
B & C jeugd

29 november
2019
Sinterklaas
F & Kangoeroes

27 december
2019
Valto a gogo
16+

6 maart
2020
Bowlen
alle leden

27 juni
2020
Einddag
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We mogen weer tappen in de feesttent!!!

VALTO heeft dit jaar 2 avonden om te tappen voor het Oranje Comité.

•
•

Zaterdag 25 april
Zaterdag 2 mei

Dit jaar is de feesttent op de ijsbaan I.v.m. jubileum OC 100 jaar bestaan.
We hebben per avond 24 mensen nodig, dus totaal 48 man.
Kan je tappen, drank inschenken of drank uitserveren geef je op.

VALTO krijgt voor deze verdiensten een hele mooi bijdrage van het Liersgevoel en
dat kunnen we als club goed gebruiken.
Het worden twee top avonden, we gaan er mooie gezellige avonden van maken achter de bar. Het is vanaf
20:00 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 16+ zijn.
Dus geef je op per Email. pgjstolkdelier@gmail.com.
Groetjes het tap comité VALTO, Dennis Voskamp. Michiel Cornelisse , GJ Stolk

‼OPROEP‼
Carnavalsvereniging De Theebukkers heeft om onze hulp gevraagd. Voor zaterdagmiddag 22 februari
zoeken zij mensen die willen helpen tijdens het familiecarnaval in de sporthal. Het gaat om toezicht houden
op de vluchtdeuren zodat er geen kinderen via deze deuren naar buiten lopen en zo in de sloot belanden.
Het is niet zo dat je als een soort bewaker bij de deur hoeft te staan. Je kunt in de buurt van de deur gewoon
gezellig een praatje maken, mits je de deur maar goed in de gaten houdt. Het zal van ca. 15.00 uur tot 18.00
/ 18.30 uur zijn.
Valto krijgt een mooie bijdrage voor deze taak en iedere vrijwilliger krijgt een aantal consumptiebonnen voor
de middag.
Aanmelden kan bij Marleen - marleen.slaman@ckv-valto.nl / 06-3635 5418
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