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Van de Voorzitter
Wederom een stormachtige zondag vandaag met helaas veel regen. Goed om maar even achter de
computer te kruipen en de zaken af te werken die momenteel spelen binnen de vereniging. De afgelopen
week was weer een volle vergader week waarin de aftrap was met de sponsorcommissie. Krijg je een
heerlijk gevoel van als er van een idee direct een actie wordt gemaakt. Met een team binnen deze
commissie waar je echt positieve energie van krijgt. Ik vind het nog steeds fantastisch om binnen deze
commissie ook nog actief bezig te zijn. Moet ter tevens wel bijzeggen dat wegens de drukke agenda die zo
langzaam ontstaat, ik wel moet gaan oppassen dat er ook een gezin thuis is die aandacht nodig heeft. Maar
met positieve energie kan je veel bereiken als voorzitter van deze mooie vereniging. Zo ook kunnen we
melden dat we een akkoord hebben gesloten met Optisport om een beamer in hal 1 op te hangen, waarbij
wij als VALTO nog professioneler gaan worden en in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van de vlaggen
die nu iedere zaterdag worden opgehangen. Positief dus en tevens hebben we bericht ontvangen dat er
eindelijk na wat druk uit te voeren een nieuw scorebord in hal 2 gaat komen. Wellicht en dat hopen wij
natuurlijk ook hangt deze er al bij het eind toernooi B op zaterdag 11 april a.s.
Dinsdagavond een vergadering met het LSO en alle sportverenigingen in De Lier bij onze buur vereniging vv
Lyra. Alle lopende zaken zoals sportmarathon etc komen dan voorbij en ook de stand van zaken binnen
ruimte tekort van vooral VALTO en T Loo. Achter de schermen werken Cor van Staalduinen (voorzitter T Loo
) en ik hard aan een plan richting gemeente Westland w.b.t ruimtebeheer en uitbreidingsplannen. A.s
vrijdagmorgen hebben wij een gesprek ingepland staan bij wethouder Pieter Varekamp over de problemen
en oplossingen die wij in gedachte hebben.
Donderdagavond onze maandelijkse bestuursvergadering, waarin we o.a gesproken hebben over het
uitreiken van de trainer/coach jassen.
Hier hebben we zaterdag al veel positieve reacties van mogen ontvangen.
Verder hebben we plannen gemaakt hoe en wanneer we onze vele vrijwilligers in het zonnetje kunnen
zetten. Hier komen wij later op terug. Inmiddels staat het in de pen en gaan we snel over tot uitvoering van
onze plannen.
Allen weer een gezonde week toegewenst en mochten er vragen of zaken zijn, waarbij jullie wellicht mijn
hulp nodig hebben schroom niet te bellen of mailen.
Marco Stolze, voorzitter@ckv-valto.nl
06-30728817
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Lieve VALTO-leden
Het totaal onverwacht overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, betekent
voor mijn gezin een uitermate moeilijke en pijnlijke periode.
Heel veel dank voor de warme aandacht die we, in welke vorm dan ook, hebben
gehad in de afgelopen weken.
Frans Voskamp en (klein)kinderen

Woensdag 19 februari 2020
20:00

ONDO (G) 4

-

VALTO 6

Westlandhal

Veld 1

18:30

Opstelling woensdag 19 februari
VALTO 6, uit om 20.00 uur, vertrek 19.00 uur
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Manon

Zaterdag 22 februari 2020
14:00
10:00

Nieuwerkerk C3
De Meervogels E3

-

VALTO C3
VALTO E5

De Kleine Vink Hal
De Veur

Veld 1
Veld 1

12:30
08:30

Zaterdag 29 februari 2020
16:20
13:30
11:45
10:00

TOP/SolarCompleet 7
Nieuwerkerk A4
VALTO C5
KVS/Maritiem E1

-

VALTO 9
VALTO A4
IJsselvogels C3
VALTO E1

Vincent van der Hoeven

De Korf
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
De Blinkerd

Veld 1
Veld 1
Hal 2
Veld 1

Opstelling zaterdag 29 februari
VALTO 9, uit om 16.20 uur, vertrek 15.15 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard
Claudia, Dita, Marja, Marloes, res: Marleen B

Uitslagen zaterdag 15 februari 2020
GKV/Enomics 1
OVVO/DKroon 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

-
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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

20 - 20
19 - 20
10 - 21
19 - 18
12 - 12
18 - 13
14 - 14
22 - 19
7 - 18
4 - 26
14 - 12
8-4
10 - 13
4 - 17
3-4
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VALTO C5
VALTO D1
NIO D2
VALTO D3
VALTO D4
VALTO E1
Nieuwerkerk E2
VALTO E3
Twist E1
KVS/ E2
ONDO E10
VALTO E8
KVS/Ma F1
VALTO F2
VALTO F3
KCC F2

-

Nexus C1
Achilles (Hg) D1
VALTO D2
Achilles (Hg) D2
Excelsior (D) D4
Maassluis E1
VALTO E2
KVS/Maritiem E3
VALTO E4
VALTO E6
VALTO E7
Korbis E6
VALTO F1
ALO F2
Futura F1
VALTO F4

7-8
16 - 8
1 - 19
9-2
13 - 3
10 - 4
6-8
8-8
20 - 5
4 - 16
7 - 16
9-5
10 - 6
10 - 5
14 - 14
3-7

Nabeschouwingen TC
VALTO 1 speelde uit bij koploper GKV (G). Thuis werd er met 19-25 verloren. Deze keer was VALTO lang
de betere ploeg en wist het zelfs een groot deel van de wedstrijd ruim voor te staan, maar helaas duurde de
wedstrijd net even te lang om de volle buit mee naar huis te nemen. Uiteindelijk toch nog wel een verdiend
punt: 20-20. HKV/OE speelde ook gelijk, dus het verschil blijft drie punten. VEO verloor en blijft met twee
punten onderaan staan. Zaterdag 7 maart staat pas weer de volgende wedstrijd op het programma: thuis
tegen VEO. Deze moet gewonnen worden! Uit werd het 22-27.
VALTO 2 speelde uit tegen OVVO 3. Ondanks dat deze tegenstander pas vier wedstrijden wist te winnen en
er thuis met 19-13 gewonnen werd, een niet te onderschatten tegenstander. Het werd dan ook een
spannende wedstrijd, waarin het tweede in de eerste helft nog wel een voorsprong van vier doelpunten wist
te pakken, maar in de tweede helft werd het verschil nooit groter dan twee. Gelukkig viel het dit keer wel de
goede kant op en werd er met 19-20 gewonnen. Zaterdag 7 maart speelt het tweede thuis de belangrijke
wedstrijd tegen VEO 2. Het tweede heeft nu twee punten voorsprong op VEO en aangezien er uit
gelijkgespeeld werd, 12-12, mag er dus niet verloren worden……
VALTO 3 speelde uit tegen Twist 4. Thuis werd er met 15-10 van deze ploeg gewonnen. Na vorige week
verloren te hebben, was het derde wel weer toe aan een overwinning en om zicht te blijven houden op het
kampioenschap was het ook noodzakelijk. Gelukkig gaf Twist weinig weerstand en werd het een makkelijke
overwinning: 10-21. Het derde blijft hiermee op twee punten achterstand op de twee koplopers:
Vriendenschaar 3 en ONDO 3. Tegen beide tegenstanders moet het derde nog spelen, dus het is zeker nog
mogelijk. Zaterdag 7 maart staat als eerste Vriendenschaar 3 op het programma. Uit werd er met 20-12
verloren, dus er zal niet alleen gewonnen moeten worden, om voor te blijven op Vriendenschaar moet het
verschil ook meer dan acht doelpunten zijn.
VALTO 4 kwam niet in actie, omdat de tegenstander (VEO 4) niet kwam opdagen. Deze wedstrijd zal
opnieuw ingepland worden. Zaterdag 7 maart speelt het vierde uit tegen Dijkvogels 3. Thuis werd er met 1316 verloren.
VALTO 5 speelde thuis tegen VEO 5. Uit werd er met 12-15 gewonnen. Dit keer liep het vijfde een groot
deel van de wedstrijd achter de feiten aan, maar gaandeweg de tweede helft ging het steeds beter en wist
het vijfde zelfs op voorsprong te komen. Het werd een spannende slotfase, waarin het vijfde uiteindelijk aan
het langste eind trok: 19-18. Hiermee staat het vijfde nu op een gedeelde tweede plek, vijf punten achter
koploper KVS 6. Zaterdag 7 maart speelt het vijfde uit tegen Olympia 3. Thuis werd er met 12-14 van deze
ploeg verloren.
VALTO 6 was vrij. Zij komen woensdag 19 februari al in actie: uit tegen ONDO 4. Thuis werd er met 7-5
gewonnen.
VALTO 7 speelde uit tegen één van de koplopers: IJsselvogels 5. Thuis werd er met 6-10 verloren. Dit keer
ging de wedstrijd gelijk op en wist het zevende knap gelijk te spelen: 12-12. Ook VALTO 7 komt pas
zaterdag 7 maart weer in actie, ze spelen dan thuis tegen ’t Capproen 3. Uit werd er met 11-9 verloren.
VALTO 8 speelde uit tegen Nieuwerkerk 8. Thuis werd er nipt verloren: 11-12. Dit keer was Nieuwerkerk een
maatje te groot en werd er met 18-13 verloren. Wel positief dat het achtste, na twee wedstrijden op rij maar
vijf doelpunten gemaakt te hebben, weer wat meer doelpunten wist te maken. De volgende wedstrijd is op
zaterdag 7 maart, thuis tegen koploper Avanti 10. Uit werd hier met 22-9 van verloren.
VALTO 9 was vrij, zij spelen zaterdag 29 februari uit tegen TOP 7. Thuis werd er met 16-10 gewonnen.
VALTO A1 speelde thuis tegen Tilburg A1. Uit werd er met 29-16 verloren, toen Tilburg met name de
tweede helft met scherp schoot. VALTO begon wat tam aan de wedstrijd en wist in de 1e helft met name
aanvallend niet echt een vuist te maken. Ruststand: 6-11. In de tweede helft ging het steeds beter lopen,
lukte het om Tilburg uit haar spel te halen en kroop de A1 steeds dichterbij. Uiteindelijk net niet het geluk om
ook de winnende te maken, maar de A1 sleepte wel een verdiend punt uit het vuur: 14-14. Het verschil met
de nummer 6 (Vitesse A1) is nu twee punten en met de nummer 5 (TOP (A) A1) drie punten. Tegen beide
tegenstanders moet nog gespeeld worden. Zaterdag 7 maart speelt de A1 eerst uit tegen Oranje Wit A1.
Thuis werd er met 18-23 verloren.
VALTO A2 speelde thuis tegen koploper LUNO A1. Uit werd er met 19-13 van deze ploeg verloren. Dit keer
was de A2 de betere ploeg en dat kwam vooral in de tweede helft tot uiting. Er werd geknokt voor elke bal en
lange aanvallen werden afgerond met een doelpunt. Een verdiende overwinning: 22-19. Zaterdag 7 maart
speelt de A2 uit tegen Madjoe A1, die op de derde plek staat, met één punt meer dan de A2. Thuis werd er
met 11-16 verloren. Mocht de A2 dit keer weten te winnen, dan kunnen ze dus een plekje stijgen op de
ranglijst.
VALTO A3 speelde thuis tegen de ongeslagen koploper KOAG A2. Uit werd er nipt verloren, 15-14, maar dit
keer was KOAG toch echt wel een maatje te groot. Het werd 7-18. Wat rest is een tweede plek, maar dan zal
nog wel Weidevogels (nu op de tweede plek met twee punten meer dan VALTO) ingehaald moeten worden.
Zaterdag 7 maart speelt de A3 uit tegen Avanti A3, waar thuis met 5-4 van gewonnen werd.
VALTO A4 was vrij, zij spelen zaterdag 29 februari uit tegen Nieuwerkerk A4. Thuis werd er met 11-8
gewonnen.
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VALTO B1 speelde uit tegen Meervogels B1. Thuis kon Meervogels lang aanhaken en werd er uiteindelijk
met 19-11 gewonnen. Dit keer was vanaf het begin duidelijk dat VALTO ging winnen, want Meervogels
kwam er niet aan te pas. De vraag was alleen met hoeveel? Het werd uiteindelijk 4-26. Weer een stapje
dichterbij het NK 1e klasse op zaterdag 11 april, wat gewoon in De Lier plaatsvindt!! Hoe gaaf is dat??
Zaterdag 7 maart speelt de B1 thuis tegen Achilles B1, waar uit met 8-22 van gewonnen werd.
VALTO B2 speelde thuis tegen Weidevogels B1. Uit werd er met 14-12 verloren, terwijl er op het veld twee
keer van deze ploeg gewonnen werd, 12-7 en 10-20. Dit keer bleef VALTO weer aan de goede kant van de
score, al werd het geen makkelijke overwinning. Het werd uiteindelijk 14-12. Hiermee is de B2 nu dan echt
van de nul af (door twee punten in mindering stond het nog op nul) en staat het met twee punten op de vijfde
plek, met Weidevogels B1 en Meervogels B2 onder zich. Zaterdag 7 maart speelt de B2 uit tegen
Meervogels B2 en kunnen de punten verdubbeld worden. Thuis werd er met 8-5 gewonnen.
VALTO B3 speelde uit tegen Nieuwerkerk B2. Thuis werd er met 10-5 gewonnen, maar de laatste weken
loopt het niet echt bij de B3. De eerste zes wedstrijden werden allemaal gewonnen, maar bij de
returnwedstrijden wil het nog niet lukken. Zo ook afgelopen zaterdag niet, want er werd met 8-4 verloren. De
B3 staat nog wel altijd op de 1e plek, maar de voorsprong slinkt. Zaterdag 7 maart speelt de B3 thuis tegen
Die Haghe B2 en dan moet er gewonnen worden om de koppositie te behouden. Uit werd er met 7-12
gewonnen.
VALTO C1 speelde tegen Avanti. Uit werd hier 14-8 van verloren. In de eerste helft liet VALTO Avanti te
makkelijk lopen en kwamen zo op een flinke achterstand. In de tweede helft kwam VALTO beter in de
wedstrijd en kon een heel stuk van de achterstand wegpoetsen. Helaas was het niet genoeg voor de winst,
er werd 10-13 verloren. Na de vakantie wacht Nieuwerkerk C1, de gedeelde nummer 1 in de poule. Thuis
werd hier 7-15 van verloren.
VALTO C2 speelde een late wedstrijd bij en tegen Avanti C3. Avanti had tegen de koploper uit de poule
goed tegenstand gegeven dus de verwacht was dat het een pittige wedstrijd zou worden. Niets was minder
waar: VALTO liep over Avanti heen. Volgens de scheidsrechter werd er met 4-17 gewonnen hoewel het
scorebord na de wedstrijd iets anders zei. 7 maart komt Avanti voor de return dus dan moet er ook zeker
winst in zitten.
VALTO C3 was vrij. Zij spelen 22 februari wel een wedstrijd, tegen Nieuwerkerk C3. Thuis werd hier nipt van
gewonnen.
VALTO C4 ging op bezoek bij ONDO C4. Thuis wilde het tegen ONDO niet lukken maar na de afgelopen
wedstrijden was de C4 echt weer toe aan een overwinning. Gelukkig lukte dat deze keer, ook al was het echt
op het randje! Er werd met 3-4 gewonnen waarbij ONDO de pech had dat hun kansen steeds net mis
gingen. Soms moet je ook een beetje geluk hebben om te winnen. 7 maart komt ZKV op bezoek. Uit werd
hier 3-8 van gewonnen.
VALTO C5 heeft de afgelopen weken pittige wedstrijden gehad. Dit keer kwam Nexus op bezoek, een ploeg
die ze nog niet eerder tegen waren gekomen en tweede stond in de poule. VALTO bood goed tegenstand en
wist het heel spannend te houden. Helaas was het niet voldoende voor een punt. Er werd met 7-8 verloren.
29 februari speelt de C5 de verzette wedstrijd tegen IJsselvogels C3.
VALTO D1 speelde thuis tegen Achilles D1. Uit was dit al een ruime overwinning en ook thuis had onze D1
geen moeite om de overwinning veilig te stellen. Er werd met 16-8 gewonnen. Na de vakantie staat Avanti
D2 in de agenda. Zij staan onderaan in de poule met slechts 1 punt.
VALTO D2 speelde uit bij NIO D2. De thuiswedstrijd werd met 25-0 gewonnen. Daarom had het team
andere doelen gekregen: zorgen dat alle spelers na vandaag minimaal 1 zaaldoelpunt achter hun naam
hadden staan. Hierdoor moesten sommige spelers anders gaan spelen dan ze normaal gewend zijn, maar
het pakte goed uit. Er werd 19-1 gewonnen en alle spelers hebben deze zaalcompetitie weten te scoren! Na
de vakantie wordt er tegen Avanti D3 gespeeld. Bij winst komt VALTO weer langszij bij Avanti. Uit werd er 93 verloren van deze ploeg.
VALTO D3 wilde na drie verliespartijen ook eindelijk weer een keer winnen. Tegen hekkensluiter Achilles D2
moest dat lukken. Dat bleek ook wel want het werd een ruime overwinning voor VALTO: 9-2. De volgende
wedstrijd is tegen Futura D3 die een-na-laatste staan. Thuis werd hier 11-5 van gewonnen.
VALTO D4 had vorige week een puntje laten liggen maar moesten deze zaterdag laten zien dat ze echt voor
het kampioenschap gaan! Tegen hekkensluiter Excelsior D4 was dat niet heel moeilijk. Er werd makkelijk
met 13-3 gewonnen. Met nog vier wedstrijden te spelen en 3 punten voorsprong op de nummer 2, komt de
kampioenstaart steeds dichterbij! 7 maart wordt er tegen Dubbel Zes D2 gespeeld. Zij staan op een 6e plek,
thuis werd 10-3 gewonnen.
VALTO E1 speelde thuis tegen Maassluis E1. De E1 speelde een goede wedstrijd waarin zij de taak kregen
van de coach om eens met elkaar de wedstrijd te spelen en zelf over hun spel na te denken, dat pakte goed
uit. Met nog een aantal tips van de coach werd er ruim gewonnen. 10-4.
VALTO E2 speelde uit tegen Nieuwekerk E2. De E2 ging goed van start maar had verder een moeizame
wedstrijd. Ze bleven goed met elkaar door gaan waardoor er wel werd gewonnen. 6-8.
VALTO E3 speelde thuis tegen KVS E3. Het was een goede wedstrijd en hebben erg goed samen gespeeld.
Het ging erg gelijk en dat was uiteindelijk ook te zien in de eindstand. 8-8.
VALTO E4 speelde uit tegen Twist E1. 20-5 verloren.
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Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
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HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

VALTO E5 vrij.
VALTO E6 speelde uit tegen KVS E2. De E6 begon niet scherp aan de wedstrijd, maar na de eerste 10
minuten ging dat gelukkig een stuk beter lopen en kon de E6 mooie aanvallen laten ging waarin weer veel
gescoord werd. 4-16 gewonnen.
VALTO E7 speelde uit tegen ONDO E10. Het ging heel goed bij de E7, in de aanval werd er snel gespeeld
en goed naar elkaar over gegooid. Verdedigend ging het iets moeizamer, maar doordat het aanvallen zo
goed ging werd er veel gescoord en dus gewonnen. 7-16.
VALTO E8 speelde thuis tegen Korbis E6. De meiden van de E8 hadden een goede wedstrijd tegen de
nummer 1. Ze begonnen scherp waardoor we al snel voor stonden, en dat werd door getrokken tot het einde
van de wedstrijd. 9-5 gewonnen.
VALTO F1 speelde uit tegen KVS F1. De F1 begon niet zo scherp, daardoor kon kvs al snel een voorsprong
pakken. Bij VALTO vielen de doelpunten lastig maar bleven er wel voor gaan met z’n alle. Helaas 10-6
verloren.
VALTO F2 speelde thuis tegen ALO F2. Door goed over te gooien en geconsentreerd te blijven tot het
einde, waren de F1 de betere ploeg. Een mooie overwinning. 10-5.
VALTO F3 speelde thuis tegen Futura F1. Het bleek een spannende wedstrijd waarin beide teams aan
elkaar gewaagd waren. Er vielen veel doelpunten, 14-14.
VALTO F4 speelde thuis tegen KCC F4. De F4 begonnen scherp aan de wedstrijd en hadden al snel een
voorsprong. Ze waren goed aan het verdedigen, daardoor vond de tegenstander het moeilijk om te scoren.
Uiteindelijk een mooie overwinning. 3-7.

Van de TC
Wederom 3 punten voor de selectie. Ditmaal was het VALTO 1 dat
gelijkspeelde in een uitermate bijzonder duel tegen de koploper. In een
kolkende sporthal te Gorinchem werd het 20-20 in de laatste minuut. Een
puntje gewonnen of verloren? Dat lees je in het verslag van de razende
reporter. Ook spannend was het bij VALTO 2 die de overwinning naar zich
toe trok en zo in de race blijft voor het kampioenschap. Na de vakantie, 7
maart, hoop ik een ieder die kan in de sporthal te zien om VALTO 1 en 2
aan te moedigen. VEO 1 en 2 zijn de tegenstanders en voor beide is het
zaak om te punten in De Lier te houden!
Verder heb ik een aantal mooie wedstrijden gezien, zoals de F1 en de F2. Verlies en winst, maar bovenal
weer leerpunten voor de volgende trainingen en wedstrijden. Het gaat bij deze jongste sporters vooral om
ontwikkelen, leren en plezier beleven aan de sport. Winst is natuurlijk mooi meegenomen en zou het
resultaat moeten zijn van de ontwikkeling.
Ook de B2 en C2 gezien. De B2 van dichtbij, omdat ik ze floot. Ze hebben het niet makkelijk in de 2e klasse,
maar in deze wedstrijd tegen een directe concurrent hebben ze zich goed staande gehouden en de
overwinning veiliggesteld. Wat een leuk team is het trouwens, fanatiek en volhardend. Terecht gewonnen en
met stip naar plaats 5 in de poule. De C2 maakte er in Pijnacker een echte show van, door met 5-16 te
winnen van Avanti. Gretige onderscheppingen, goede passes en zuivere schoten maakte het zeer leuk om
naar te kijken. Ze zaten in een flow die er maar door bleef gaan. Heel goed gedaan!
Huishoudelijke mededelingen
Met de voorjaarsvakantie in aantocht is het goed om te benomen dat we geen hal gehuurd hebben in de
week van 24-28 februari. Er is dan ook geen training, tenzij er iets anders is afgesproken met je team (zoals
bij VALTO 1, 2, 3 en 4). Er zijn wel (inhaal)wedstrijden op 22 februari en 29 februari. Let dus even op!
Verder kijken we ook al vooruit naar het veld. Normaal hebben we in het weekend voor de hervatting van de
veldcompetitie een oefenprogramma. Dat is dit jaar anders. In verband met het trainingsweekend voor
senioren op 4 april en het eindtoernooi B 1e klasse op 11 april, zijn er geen tot weinig oefenwedstrijden. Let
dus ook hier even goed op of en wanneer je een oefenwedstrijd hebt.
Tenslotte willen we op 21 mei, Hemelvaartsdag, weer met de hele vereniging naar VEO om mee te doen aan
het jaarlijkse Hemelvaartstoernooi. Weet je nu al dat je dan niet kunt, geef het zo snel mogelijk door aan je
coach. Wij moeten ons namelijk nu al aanmelden bij de organisatie!
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Eindtoernooi B-jeugd
Zoals vorige week genoemd kunnen we na jarenlang op locaties ver weg te hebben gespeeld als het om
eindtoernooien of NK’s ging, dit nu in De Lier doen! 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
Vanavond (maandagavond 27/2) 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

We mogen weer tappen in de feesttent!!!
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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

Wedstrijdverslagen
Punt gewonnen of punt verloren?
Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V.

Deze vraag stelden velen zichzelf aan het eind van de wedstrijd van gisteravond in de van Rappardhal in
Gorinchem. VALTO 1, wat de hele wedstrijd op voorsprong had gestaan, zag in de slotfase van de wedstrijd
deze voorsprong verdampen en deelde de punten met GKV/Enomics 1 na vijftig minuten bikkelen. Van te
voren teken je hiervoor, maar achteraf had er dus meer in gezeten.
In de voorbereiding op deze wedstrijd was uw razende reporter al vroeg naar Gorinchem vertrokken, want
deze stad aan de Merwede heeft een mooi historisch centrum omgeven door een stadswal waarover je
heerlijk kunt wandelen. Gezien het weer een uitgelezen kans voor mij om daar eens rond te gaan kijken en
een terrasje te pikken voor een lekker bakkie. Ik moet zeggen dat dit wel een aanrader is voor mensen die
geïnteresseerd zijn historische plaatsen om er op een mooie lentedag rond te wandelen. Toen het daglicht
langzaam plaats maakte voor kunstlicht naar de Van Rappard hal getogen en daar het innerlijke verzorgd en
de belevenissen van de VALTO 2 spelers gepeild van de nipt gewonnen wedstrijd in Maarssen van OVVO 3.
Zij waren diep gegaan en van de supporters die ook daar geweest waren vernam ik dat het aan het eind
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weer bloedstollend was. Conclusie was wel dat als we zulke wedstrijden ook winnen hoor je niemand klagen
en hieruit moet ik opmaken dat het allemaal weer niet van een leien dakje ging. Goed dat de punten dan
uiteindelijk toch mee naar De Lier gingen, want ook de concurrentie heeft hun wedstrijden gewonnen. Voor
VALTO 2 wachten nog vier finales na de verplichte voorjaarsstop die nu ingelast is door de bond om op
wintersport te kunnen gaan. Op 7 maart direct een kraker voor vier punten tegen VEO 2, wat samen met
Refleks 2 op het vinkentouw zit om de koppositie van VALTO 2 over te nemen.
VALTO 1 zet intussen alle zeilen bij om het verblijf in de overgangsklasse te verlengen met minimaal nog
een seizoen. In Middelburg wist VALTO op bezoek bij Swift de tweede helft winnend af te sluiten en waar
niemand, en zeker de spelers van KV Vriendenschaar niet, op gerekend had was de ruime overwinning op
Vriendenschaar, waar in de heenwedstrijd nog met dubbele cijfers van verloren werd. Ook de thuiswedstrijd
tegen de tegenstander van vandaag GKV/Enomics was er een die met ruime cijfers verloren werd, hoewel
we na de eerste helft wel gewoon op voorsprong stonden. Toen wisten de gasten de wedstrijd in de tweede
helft te kantelen en met 19-25 de punten mee naar Gorinchem te nemen. GKV heeft bij het begin van het
zaalseizoen afscheid genomen van hun coach na teleurstellende resultaten in de veld competitie. Dit lijkt zijn
vruchten af te werpen, want zij staan na de overwinning van vorige week op Swift bovenaan in de poule en
zouden deze positie vandaag natuurlijk met hand en tand verdedigen.
Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van het Gorinchemse ere lid Leo Boeter, die
afgelopen week was overleden, ging de wedstrijd van start. Beide ploegen ongetwijfeld met een plan om de
punten te bemachtigen. Met ca. 20 Lierse supporters en de rest van de tribunes volgepakt met thuispubliek
ging de wedstrijd van start. De eerste aanvallen bleven vruchteloos, maar het was uiteindelijk toch de
thuisploeg die de score opende. Achteraf zou blijken dat dit ook gelijk de laatste keer zou zijn dat GKV op
voorsprong zou staan. In de volgende aanval was het Zané die voor VALTO scoren opende en ons weer op
gelijke hoogte bracht. Ons verdedigingsvak had minder tijd nodig om de korf te vinden, want binnen een
minuut hadden Bart en Maaike ons voorsprong op gezet. GKV wist even later de aansluiting weer te krijgen
uit een afstandsschot van Kevin van Beest, maar Mees herstelde het verschil weer. Nadat Bart en Thom de
2-6 tussenstand op het bord hadden geschoten vond GKV coach Menno Kop het genoeg en riep zijn ploeg
al na zeven minuten naar de kant. Dit leek effect te hebben, want zij wisten in de volgende aanvallen de
achterstand te halveren. Thom en Maaike herstelde dit echter weer na lang aanvallen, wat dankzij het
strakke verdedigen van het andere vak mogelijk was. Zo stond het na een kwartier spelen 4-8 en kreeg GKV
de eerste strafworp toegekend. Hiermee werd de achterstand weer drie, maar Laurens herstelde de
voorsprong weer. Het meegereisde Lierse publiek deed hun best om de ploeg te steunen, maar het
thuispubliek overstemmen lukte niet. Het orkest speelde er lustig op los tijdens de Gorinchemse aanvallen,
maar het leek VALTO weinig te deren. Na de 6-9 wist VALTO weer verder uit te lopen naar 6-11 door
doelpunten van Bart en Nikki. De laatste minuten van het eerste bedrijf gingen in met een 8-11 tussenstand
en leek deze wedstrijd een kopie te worden van de thuiswedstrijd. Toen stond VALTO ook de hele eerste
helft op voorsprong en ging het aan het begin van de tweede helft mis. Nu wist VALTO voor de thee nog de
voorsprong verder uit te bouwen door doelpunten van Romee en Zané en gingen we de kleedkamer in met
een 8-13 voorsprong.
De thee had de Lierse ploeg goed gedaan, want we kwamen scherp uit de kleedkamer. Zané en Thom
wisten de voorsprong verder uit te bouwen naar 8-15 en was er een serieus gat geslagen met de
tegenstander. Nu had ik uit wedstrijdverslagen op sites van andere ploegen uit de poule al begrepen dat de
Van Rappardhal een lastig te nemen hindernis is. Zo ook bleek dit vandaag weer. Onder luide
aanmoedigingen van het thuispubliek ging de thuisploeg op jacht naar doelpunten. Het wedstrijdbeeld werd
grimmiger en de duels harder. Men was duidelijk op zoek naar de grenzen van de scheidsrechter en deze
werden vandaag weer aardig opgerekt moet ik zeggen. Met twee strafworpen en een afstandsschot wist
GKV zich terug te vechten naar 11-15 en was alleen de treffer van Romee aan Lierse kant het antwoord.
Langzaam maar zeker wist de thuisploeg de achterstand te verkleinen en werd het nog een heet laatste
kwart in de Van Rappardhal. Het arbitrale duo, eigenlijk heeft de scheidrechter het alleen gedaan, waren in
deze fase niet te benijden, maar namen bij de doorbraken van de thuisploeg wel erg makkelijk de veilige
beslissing door maar weer naar de stip te wijzen. VALTO zou er in de tweede helft vijf tegen krijgen,
waarmee de thuisploeg in het zadel geholpen werd. Met nog tien minuten op de klok kreeg GKV voor het
eerst weer de aansluiting dankzij de van hoofdklasser HKC (H) overgekomen Kelly de Bruin. Zij is duidelijk
een versterking van de Gorinchemse ploeg die zomaar halverwege het seizoen mag worden toegevoegd
aan de ploeg. Nu kreeg eindelijk VALTO een strafworp mee en nam de thuisploeg de geijkte time-out om
Thom uit zijn concentratie te halen. Dit deerde Thom echter niet en hij gaf VALTO weer wat lucht. Even later
zou Nikki ons weer op een voorsprong van 15-18 zetten, maar de thuisploeg had bloed geroken en ging nu
letterlijk tot het gaatje om deze achterstand weg te werken. Met nog iets meer dan drie minuten op de klok
kwamen zij bij 18-18 langszij en gingen we een bloedstollende slotfasen in. Voor de Lierse supporters die
ook in Maarssen geweest waren wederom een aanslag op hun hartconditie. Als je de wedstrijdverslagen van
KVS en KV Vriendenschaar er op na leest weet je dat de thuisploeg in deze fase en bij deze stand alle
registers open trekt. Zo ook vandaag geschiede. Aangemoedigd door het thuispubliek werden de
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confrontaties opgezocht en werd, nadat Zané ons weer op voorsprong gezet had, met de volgende alles of
niets poging de zevende strafworp gescoord door de thuisploeg. Met nog tachtig seconden op de klok wist
VALTO weer op voorsprong te komen dankzij het afstandsschot van Thom. De thuisploeg gaf zich uiteraard
nog niet gewonnen, want er leek voor hen toch nog wat te halen na vijftig minuten achter gestaan te hebben.
De gelijkmaker viel uiteindelijk zo’n vijftig seconden voor tijd en mocht VALTO nog voor een laatste kans
gaan. Deze werd op een lompe manier door de tegenstander onderbroken, maar dit lag geheel in de lijn van
de tweede helft. Hierdoor kreeg juist de thuisploeg de kans op de volle buit. Onze verdediging maakte nu
echter geen fout en wist de thuisploeg tot een schotklok overschrijding te dwingen. De klokbediener zat al de
hele tweede helft iets te veel in de wedstrijd, want het gebeurde meerdere keren dat men, helaas niet in ons
voordeel, vergat de schotklok te starten. Ook nu vergat hij de klok te stoppen. Dit werd nu wel, na appelleren
van de VALTO aanhang en spelers, rechtgezet en mocht VALTO proberen om in de laatste 20 seconden de
bal nog in de aanval te krijgen. Wij kozen er echter voor om dit punt te koesteren en geen risico te nemen de
bal nog te verliezen. Hierdoor tikte de tijd dus weg en werden de punten gedeeld met de koploper, die nu
weer gedeeld koploper is geworden. Ik had vorige week wel heel stoer gezegd dat we KV Swift wel weer in
het zadel wilde helpen, maar had eerlijk gezegd van te voren al getekend voor een gelijkspel. Gezien de
thuiswedstrijd waren we in staat om hen het vuur aan de schenen te leggen, maar om dit een hele wedstrijd
vol te houden vergt wel wat van de concentratie van de spelers. Vandaag zat dat wel goed en wisten we tot
drie minuten voor het einde de bovenliggende partij te blijven. Helaas werd de chaos die de thuisploeg
creëerde het arbitrale duo te veel en werden er enkele discutabele beslissingen genomen. Neemt niet weg
dat je jezelf ook niet in zo’n situatie moet laten dwingen. Zelf ben ik er alleen nog niet uit of we nu een punt
gewonnen of juist een punt verloren hebben. In Gorinchem zijn ze in ieder geval wel zeker dat er een punt
gewonnen is, gezien de blijdschap na de wedstrijd. Gelukkig voor hen zijn er in de ander wedstrijden ook
verrassende uitslagen te zien. KVS wist als enige “gewoon”te winnen op bezoek bij VEO, wat inmiddels als
vierde ploeg afscheid genomen heeft van hun trainer. KV Swift wist thuis in “de Sprong” niet verder te komen
dan een 23-23 gelijkspel tegen Sporting Trigon, wat met een bus vol supporters naar Zeeland was afgereisd.
KV Vriendenschaar lijkt ook het spoor een beetje bijster te zijn en speelde ook gelijk tegen HKV/Ons
Eibernest. Vooral door deze laatste uitslag moeten we blij zijn met het vandaag behaalde punt, zodat het
verschil met HKV in de competitie nu op drie blijft.
We gaan nu weer twee korfballoze weekenden tegemoet om dan op 7 maart weer de accu’s opgeladen te
hebben voor de eindsprint in de competitie. VALTO 2 wacht nog vier finales tegen achtereenvolgens VEO 2,
HKV 2, SDO 2 en KZ/Thermo4U 4. Voor het vlaggenschip staan de wedstrijden tegen VEO 1, HKV 1, KVS 1
en Sporting Trigon 1 nog op het programma, waarbij vooral de wedstrijden tegen VEO en HKV belangrijk zijn
voor lijfsbehoud. Uw steun is hierbij natuurlijk meer dan nodig. Gisteravond hebben we weer kunnen zien
wat publiek met een team kan doen. Wij hebben ook ons best gedaan, maar werden overstemd door de
GKV aanhang. Ondanks dat zijn de spelers enorm blij met uw aanwezigheid en zien u graag terug bij de
volgende wedstijden. Laten we er vooral bij de thuiswedstrijden weer een kolkende Vreeloohal van maken
en onze energie laten overslaan op de spelers die in deze wedstrijden weer tot het uiterste zullen moeten
gaan om de wedstrijden over de streep te trekken.
Geniet van de voorjaarsvakantie en we zien u op 7 maart, Arno van Leeuwen.

VALTO D1-Achilles D1
Na een wat moeizame start, gingen dan toch de motortjes aan bij de spelers van de D1.
De peptalk van Sheila hielp hier goed bij, wist Isis te vertellen:-))
De eerste twaalf en halve minuut stond het (nog maar)2-0. Verdedigend zat het goed in elkaar en al snel
vielen de doelpunten in beide vakken.
Ook wisten wij een aantal strafworpen te creëren, die Frenk er zonder moeite in gooide.
De spelers wisten elkaar met wat mooie assists door o.a. Anouk en Sara achter de korf te vinden, waardoor
er mooie doelpunten werden gescoord door Danique, Toon en Justin. Ook een leuke variatie van een
vrijebal werd gescoord door Isis en Bram heeft 2 goede doorloopballen gescoord met één hand, onze
basketballer;-)
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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

Als laatste heeft Jonne in de 2e helft van zich laten horen met mooie afstandschoten.
De D1 heeft het ondanks wat plaatsfouten en wat verdedigende missers goed gedaan.
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Eindstand 16-8, klasse D1!
Tom, bedankt voor het fluiten.
Groetjes Isis(en Claudia)

Vitesse (Ba) D2 - VALTO D2
Op zaterdag 8 februari jl. gingen wij met goede moed, echter wel enigszins gespannen, richting
Barendrecht om de wedstrijd tegen Barendrecht te spelen. Zij stonden samen met VALTO D2 op nummer 1 !
Dit was dus een belangrijke wedstrijd ! In Barendrecht aangekomen, werd er kort ingespeeld en luisterden
wij naar Sjors en Rolf voor de benodigde tips en tactieken. De vorige wedstrijd tegen Vitesse werd in De Lier
op 30 november jl. met 10-2 gewonnen. We hadden dus goede kansen ! Toch waren we wel een klein beetje
zenuwachtig en dat leidde met name in het begin van de wedstrijd weleens tot balverlies. Maar toch
probeerden we goed samenspel te laten zien ! Vitesse had de beschikking over veel kinderen en wisselde
heel regelmatig. Al met al waren zij deze keer de sterkere partij en wonnen met 6-3. Teleurgesteld liepen wij
het veld af, wij hadden er hard voor gewerkt !

Nio D2 - VALTO D2
Afgelopen zaterdag 15 februari gingen wij naar Rotterdam om de wedstrijd tegen Nio D2 te spelen. We
hadden er reuze zin in ! Zaterdag 11 januari hadden we thuis tegen Nio met 25-0 gewonnen !! We waren van
plan om weer veel doelpunten te maken, ons doel was om iedereen te laten scoren ! Met de rust was het al
9-0 ! Het spel was misschien niet altijd geweldig, maar de eindstand was uitstekend !! We hadden met 19-1
gewonnen ! Wij staan nu op een gedeelde tweede plaats samen met Avanti !
Eline van der Kaaij

NIO D2 – VALTOD2
VALTO D2 ging vandaag enthousiast naar Rotterdam. Ze hadden wel zin in deze wedstrijd.
De vorige wedstrijd tegen NIO wonnen ze met 25-0 . Dus dat wilden ze evenaren !
De wedstrijd was een beetje saai. Michel 0-1 Sophie 0-2 Michel 0-3 Sophie 0-4 Deon 0-5 Deon 0-6 Joanne
0-7 Wissel van vak….Ben 0-8 Eline 0-9 ….pauze….. Michel 0-10 Michel 0-11. Nio 1-11 Deon 1-12 Michel 113 Deon 1-14 Michel 1-15
Wissel van vak… Sofie 1-16 Sofie 1-17 Lars 1-18 Lars 1-19
Prima toch ?
Groeten, Michel en Willemieke Noordam

VALTO D4
Op deze mooie zaterdagmorgen speelt VALTO tegen Exelsior in sporthal Vreeloo de lier. VALTO speelt
goed en lekker met het team, al gauw staan ze 4-0 voor. Ze blijven fel spelen en schieten goed naar elkaar
over. Een echt team met dit samenspel. In de pauze staat het 10-2 voor VALTO, super gespeeld. 2de helft
van de wedstrijd raken ze wat moeier en zijn ze niet heel actief meer in het samenspel. Uiteindelijk winnen
ze met 13-3.
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VALTO E1
Op zaterdag 15 februari werd de wedstrijd om 11.15 thuis gespeeld tegen Maassluis.
De wedstrijd ging al gelijk goed van start want Don scoorde al snel het 1e punt.
Ze zaten allemaal lekker in de wedstrijd en de verdediging was ook super sterk.
De overwinning ging daardoor weer naar VALTO E1 met 10-4.
Nu even voorjaarsvakantie vieren en daarna weer knallen om op de 1e plek te blijven.
Groetjes van Suze

Twist E1 - VALTO E4
Zaterdag gingen we enthousiast op weg richting Vlaardingen. Met vier spelers, één invalster, twee coaches
en twee mama's. In de muffe oude sporthal werd dit nog aangevuld met twee opa's, een oma en een grote
zus. We troffen een nog enthousiastere tegenpartij en een hele goede scheids. Over de wedstrijd kunnen we
kort zijn: Twist was sneller, groter, beter en feller. In de rust stond het al 15-3. Maar, de E4 heeft karakter. Ze
bleven werken, proberen, passen en gingen ervoor. Met als resultaat een gelijk aantal doelpunten in het
derde kwart. Helaas bleef het verschil te groot. De eindstand werd 20-5. Liam en Nora R. waren de afmakers
van de aanvallen. Na afloop waren de kinderen, de coaches en de ouders heel positief over de scheids. Een
jonge griet die rustig de regels nog een keer uitlegde en daarna netjes en consequent floot. Iedere speler
snapte waarom ze floot en leerde weer wat regels. Top gedaan. Rosalie en Mandy, bedankt ook voor jullie
fijne coaching op jullie drukke korfbalzaterdag! En Charlotte, bedankt voor het invallen. Hopelijk had je nog
puf genoeg voor je eigen wedstrijd en het tienercarnaval.
Groeten Nora Bakker en haar moeder

KVS/Maritiem F1 - VALTO F1
Het was vroeg, heul vroeg. Op naar de vissen van KVS/Maritiem, nog voordat we op een doordeweekse dag
naar school zouden vertrekken. Het was weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de F1 van VALTO.
Nog niet zo heel veel werd er gewonnen en hoewel de Scheveningse ploeg een stuk boven ons staat in de
poule, was ook dit weer een nieuwe mogelijkheid.
Het was vanaf het begin redelijk gelijk opgaand en zelfs de openingsscore voor ons. Helaas lukte het daarna
niet meer zo goed om te scoren en aan de kant van KVS was er een hele goede dame die de korf makkelijk
wist te vinden. Na 10 minuten stond het 3-1. Een korte peptalk van Elise en Laura (zij viel in voor coach
Tessa) en we konden weer door. We scoorden nog niet echt lekker door en ook deze 10 minuten viel er één
bij ons door de mand, bij KVS nog twee, dus het stond bij rust 5-2. Na rust scoorden wij er gelukkig twee bij,
maar ook KVS wist te scoren en zo stond het 8-4. Met nog 10 minuten te spelen hielden we het verschil op 4
punten en werd het 10-6. Geen winst dus, maar we hebben wel goed samenspel laten zien. Vooral met de
superspeler er bij waren en kansen genoeg. Nu nog scoren en de volgende wedstrijd winnen we gewoon!
Julian bedankt voor het invallen.
De groeten van Kalle

VALTO F2
Zaterdag 15 februari mochten we een wedstrijd spelen tegen ALO uit den Haag.
We begonnen vol goede moed aan de wedstrijd, maar hadden niet durven dromen van zo'n mooie uitslag 🙂
Het was een super spannende wedstrijd en zowel ALO als Valto had veel kansen, maar het leek in het begin
wel alsof de bal niet in de korf mocht.
Hij rolde regelmatig aan de verkeerde kant van de korf naar beneden. Maar zeker na de pauze waarin er
weer super appels waren leek het alsof Valto vleugels kreeg.
We hebben deze wedstrijd gewonnen met 10-5!!
De kids waren helemaal door het dolle en dat mag ook wel, want na zoveel wedstrijden te hebben verloren
was dit de opsteker die we nodig hadden.
Dus jongens en meiden top gedaan en op naar de volgende wedstrijd
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VALTO F3
Zaterdag waren de jongens en meisjes van de F3 om 10:15 aan de beurt om het op te nemen tegen Futura
F1. Superfanatiek gingen ze van start. Er werd goed overgespeeld en er zat lekker veel snelheid in het spel.
Binnen korte tijd stonden we dan ook voor! Het is nog een beetje zoeken welke wisselcombinatie het beste
uitpakt (de f3 heeft 6 spelers) wat resulteerde in een wat wisselend spel in het veld. We kwamen na de rust
op een kleine achterstand maar lieten Futura niet verder uitlopen dan 2 punten voorsprong. De laatste
minuten waren vreselijk spannend en uiteindelijk wisten we in de laatste seconden gelijkspel te maken.
9-9 was de eindstand.
Groetjes, Lisa f3

WESTLANDERS VS. BELGIË U19!
Ter voorbereiding op het IKF Wereldkampioenschap onder de 19 jaar speelt het nationaal korfbalteam van
België een aantal vriendschappelijke wedstrijden. Ditmaal komen onze zuiderburen op bezoek op
4 maart a.s. in de Westlandhal en nemen ze het op tegen het Westlands Team en ONDO A1.
De Belgen proberen op het WK, dat van 19 tot en met 21 april plaats vind in Leeuwarden, een gooi te doen
naar de wereldtitel. Voor deze spectaculaire wedstrijd neemt Westlander en ex-topkorfballer Barry Schep het
Westlands Team onder zijn hoede.

INFORMATIE
- Locatie: Westlandhal, Spinel 4, 2691 TM ’s-Gravenzande
- Programma:

🚪 Deur open vanaf 18:30
⚽ 19:00 ONDO A1 - België U19
⚽ 20:30 Westlands Team - België U19

U bent bij deze van harte uitgenodigd om deze wedstrijden GRATIS te bezoeken!
De Bijblijver, 17 februari 2020
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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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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

———

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!
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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
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