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Uitslagen 10 januari

Opstellingen 17 januari
Selectie
Aanwezig om 16:30
Dames : Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Nikki, Sharon, Naomi,
Lisanne B
Heren: Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Thom
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Valto 3
Aanwezig om 19:10
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Laura R, Inge
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Kevin, Bart - Jan
Valto 4
Vertrekken om 18:15
Dames: Hellen, Annemiek, Laura H, Julia K, Manon v Geest
Heren: Hans, Mark, Marco, Martin, Ron
Valto 5
Vrij
Valto 6
Aanwezig om 13:45
Dames: Gerda, Jeanette, Petra J, Ria, Marije
Heren: Jelle, Rinze, Ruud, Vincent
Valto 7
Vertrekken om 17:20
Dames: Fiona, Helma, Rosanne, Marleen
Heren: Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors
___________________________________
Voor het zaalseizoen zijn er alweer een hoop afmeldingen binnen, de teamplanningen zijn daardoor ook
gemaakt en dit helpt de vereniging, dank hiervoor!
Mocht het nu in het seizoen gebeuren dat je een blessure op loopt of er iets anders gebeurd wat invloed
heeft op de wedstrijden, meld dit dan direct via onderstaand mail adres.
Ik wil jullie via deze weg bedanken voor jullie inzet het eerste gedeelte van de zaalperiode en laten we
hopen dat de mooie resultaten de rest van de zaalperiode doorgezet kunnen worden!
Bart Versteegen, Wedstrijdsecretaris Zaal, wsz@ckv-valto.nl

Scheidsrechters in volgorde tijd
Tussen haakjes de Gastheren.

Nabeschouwingen senioren
Selectie
Na een aantal weken vrij te zijn geweest was het deze week de beurt aan ons eerste om weer af te reizen
naar KOAG en daar de eerste wedstrijd van 2015 te gaan spelen. In een spannende strijd maakte de
ploegen het elkaar vooral lastig en zo liep de score geleidelijk op. Het muntje viel deze week geen kant op,
met als resultaat een 19-19 gelijkspel.
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Het tweede speelde deze week net zoals Valto 1 de uitwedstrijd tegen KOAG, ook voor het tweede de
eerste wedstrijd van 2015. In deze wedstrijd werden minder doelpunten gescoord dan bij de hoofdmacht
maar hier viel wel een beslissing. KOAG trok aan het langste eind door met 14-12 te winnen.
Wedstrijdsport
Valto 3 speelde dit weekend tegen ODO 3 in Maasland waarin Valto moest proberen om de nummer 2 van
de poule te verslaan in eigen huis. Beide ploegen waren niet zorgvuldig genoeg in de afronding maar de
ploeg uit Maasland konden makkelijker scoren dan ons 3e. Einduitslag was 20-14 uitslag in het voordeel van
ODO.
Bij de wedstrijd van Valto 4 stond de terugkeer van een lang geblesseerde op de planning, Ron Boekestijn
kon zijn eerste minuten van dit seizoen weer gaan maken. Helaas kon Valto in de wedstrijd tegen
IJsselvogels niet een vuist maken die groot genoeg was om de punten binnen te halen. Einduitslag was 9-14
in het voordeel van IJsselvogels.
Breedte sport
Valto 5 speelde dit weekend tegen Meervogels, waar in de vorige wedstrijd met 9-9 gelijk werd gespeeld. Dit
weekend kon Valto 5 bijna compleet op stap naar Zoetermeer maar dat maakte niet genoeg indruk op
Meervogels om de punten mee naar huis te nemen, uitslag was 8-6.
Valto 6 ging dit weekend op stap naar Den Haag waar het Achilles 5 tegenover zich vond, toch een
tegenstander van formaat. Valto 6 bleek echter de scherpste te zijn in deze wedstrijd en trok de overwinning
naar zich toe door met 10-12 te winnen.
Valto 7 speelde dit weekend tegen het bekende Paal Centraal. Ondanks de naam kon Valto toch meer het
mandje vinden dan de Delftse ploeg en wist het 7e met 5-6 te winnen!
A Jeugd
De A1 doet waar het de laatste week erg goed in is, namelijk winnen! Deze week was het dan ook een
wedstrijd die perse gewonnen moet worden om belangrijk te blijven in de poule, tegen laagvlieger VEO
moest er gewonnen worden. Dat deed de A1 dan ook door zakelijk te winnen met 10-19 en hiermee de plek
in de poule te verstevigen.
De A2 speelde deze week een dijk van een wedstrijd tegen KZ Danaiden, een wedstrijd die gewonnen
moest worden om mee te blijven doen in de 2e klasse! Thuis werd er met 15-9 gewonnen en werd het gat
met ODO verkleint.
De A3 speelde deze week tegen Fortuna A3, deze zijn midden in het seizoen in de poule geplaatst. Helaas
kon Valto niet de belangrijke doelpunten afmaken om bij te blijven bij Fortuna en moest Valto toekijken hoe
Fortuna uitliep naar een marge van 5 doelpunten. Einduitslag in delft was 11-6.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen kampioenskandidaat Oranje Wit B1. Even leek het een gelijk opgaande
wedstrijd te worden, want na 10 minuten stond het nog 1-1. Hierna volgde een heel sterke periode van
Oranje Wit en binnen enkele minuten keek VALTO tegen een niet meer in te halen achterstand aan. Met rust
was de stand 10-1. Een betere 2e helft beperkte de schade, maar een flinke nederlaag werd het toch: 15-4.
De komende drie wedstrijden worden belangrijk voor de B1, want dan staan de wedstrijden tegen de
concurrenten in de degradatiestrijd op het programma. A.s. zaterdag is Vitesse B1 de tegenstander. Uit werd
er met 8-6 onnodig verloren, dus dat moet thuis recht gezet worden.
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B2. Uit was dit een spannende wedstrijd, die nipt door DES gewonnen
werd, 8-7. Ook nu ging het eerste gedeelte van de wedstrijd gelijk op, maar daarna bleek toch dat DES net
even wat beter was dan VALTO en liepen ze uit naar een redelijk ruime overwinning: 4-9. A.s. zaterdag
speelt de B2 uit tegen Phoenix B2. Thuis werd er nipt verloren, misschien dat er nu een overwinning in zit?
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen VEO C1. Uit werd er onnodig van deze ploeg verloren, dus VALTO was uit
op sportieve revanche. Er werd sterk gestart, maar er werd verzuimd om de goede aanvallen af te ronden
met een doelpunt. Met rust stond er een 4-0 voorsprong op het scorebord. Na rust volgde een periode
waarin wel gemakkelijk de korf werd gevonden en pas bij e 9-0 voorsprong wist VEO het 1e doelpunt te
maken. Uiteindelijk werd het een mooie 13-5 overwinning. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen KZ
Danaïden C1 op het programma. Thuis werd hier met 10-8 van gewonnen.
VALTO C2 speelde thuis tegen ONDO C2. Al weer voor de vierde keer dit seizoen stonden deze ploegen
tegenover elkaar. De eerste zaalwedstrijd werd er met 5-7 gewonnen. Ook dit keer ging VALTO goed van
start en kwam met 2-0 voor, maar hierna nam ONDO het initiatief over en liep VALTO achter de feiten aan.
Met name rondom de korf werd er verdedigend niet goed opgelet en ONDO rondde alle kansen netjes af en
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liep uit naar een ruime voorsprong. Eindstand 3-11. Hiermee zakt de C2 naar een vierde plek. Jammer, want
aan het eind van 2014 stond de C2 nog op de 1e plek. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen VEO C2 op
het programma. Thuis werd hier met 14-0 van gewonnen.
VALTO C3 speelde thuis tegen Die Haghe C2. Tot 4-4 ging de wedstrijd gelijk op en kon het dubbeltje beide
kanten op vallen. Door een sterke periode van Die Haghe wisten zij uit te lopen naar een 4-7 voorsprong en
leek de wedstrijd gespeeld. Maar VALTO knokte zich weer terug in de wedstrijd en naderde de tegenstander
tot één doelpunt. Helaas wist Die Haghe vervolgens nog een keer te scoren en was de tijd tekort om hier
nog wat aan te doen. Einduitslag: 6-8. A.s. zaterdag speelt de C2 uit tegen ODO C2. Thuis werd hier met 2-4
van verloren.
D-jeugd
VALTO D1 was vrij. A.s. zaterdag mogen ze eindelijk weer eens spelen. Thuis tegen Avanti D1, waar uit met
10-8 van werd verloren.
VALTO D2 speelde uit tegen ALO D2. Thuis werd hier met grote cijfers van gewonnen, 12-2. Ook dit keer
was VALTO weer de betere ploeg, maar qua scoren wilde het niet zo lukken. Het werd een 0-3 overwinning.
A.s. zaterdag is de D2 vrij.
VALTO D3 speelde thuis tegen KVS D3. KVS en VALTO strijden om de bovenste plek, al is het nog een
beetje lastig vergelijken, omdat VALTO twee wedstrijden meer gespeeld heeft. Uit bleef de stand in
evenwicht, 4-4. Dit keer thuis ging het ook weer gelijk op en waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar
helaas was KVS succesvoller in de afronding, waardoor zij de punten mee naar huis namen, 2-6. A.s.
zaterdag is de D3 vrij en wordt de stand qua aantal wedstrijden in de poule weer een beetje gelijk getrokken.
VALTO D4 speelde uit tegen GKV D3. Thuis werd het 5-5. Ook nu ging de 1e helft weer gelijk op en werd in
de rust de kleedkamers op gezocht bij een 1-1 stand. In de 2e helft wilde het bij VALTO niet meer lukken en
werd er verdedigend niet goed opgelet. Hier wist GKV optimaal van te profiteren en zo eindigde de wedstrijd
in een 7-2 verlies voor VALTO. A.s. zaterdag is de D4 vrij.
VALTO D5 was vrij. A.s. zaterdag spelen zij uit tegen Avanti D5. Thuis werd hier met 0-6 van verloren, maar
dat was de eerste wedstrijd in een ‘nieuw D5 team’, dus hopelijk gaat het nu wat beter.
E-jeugd
Doordat er bij Valto E1 een ploeg uit de poule gehaald is, stond er deze zaterdag geen competitiewedstrijd
op het programma. De D1 was ook vrij dus werd er een wedstrijd 4Korfball tussen de E1 en eerstejaars D1
gespeeld. Waarbij je bij de E1 kon merken dat ze een jaar jonger zijn, kon je bij de D1 merken dat ze
4Korfball spelen niet gewend zijn. Valto E2 speelde tegen koploper ODO. Werd thuis de eerste zaalwedstrijd
nog ruim verloren, nu liet de E2 zien dat ze gegroeid zijn als team. ODO moest er aan trekken om dit keer te
winnen wat uiteindelijk nipt lukte met 5-4. Valto E3 speelde uit bij Die Haghe. Thuis werd er met 0-2 verloren
van deze ploeg. Deze keer scoorde Die Haghe weer twee keer maar wist Valto 3 keer te scoren. Een 2-3
overwinning waardoor onze E3 nu gedeelde derde staat. Valto E4 speelde thuis tegen ALO. Vorige keer
eindigde deze wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Na 10 minuten was de stand nu al 3-3. Daarna werd er slordig
met de kansen omgegaan. Dit resulteerde uiteindelijk in een onnodige 4-7 nederlaag. Valto E5 speelde
tegen hekkensluiter Excelsior. Vorige keer werd er ruim gewonnen dus voor deze wedstrijd werd er ook
gehoopt op een overwinning. De E5 speelde heel goed samen en hieruit kwamen vanzelf kansen voor
iedereen. Een nette 6-2 overwinning was het resultaat! Valto E6 speelde thuis tegen Avanti. Ook de E6
speelde goed samen. Zo goed zelfs dat de coach nauwelijks aanwijzingen hoefde te geven! Na 40 minuten
stond er een nette 7-3 overwinning op het scorebord!
F-jeugd
Valto F1 staat op een mooie tweede plaats en speelde tegen KVS die op de derde plaats staan. In een
doelpuntrijke wedstrijd ging onze F1 met de overwinning aan de haal. 15-10 in het voordeel van Valto
waardoor de tweede plek verstevigd. Valto F2 speelde een spannende wedstrijd tegen Dijkvogels F1. Werd
de vorige wedstrijd nog ruim gewonnen, dit keer moest de F2 er hard aan trekken om de overwinning binnen
te slepen. Uiteindelijk lukte dit met 5-4 wel nipt. Valto F3 speelde thuis tegen Avanti. Vorige wedstrijd werd er
nog ruim gewonnen maar ook onze F3 moest deze keer alle zeilen bijzetten. Dit resulteerde in een gelijkspel
van 9-9. De doelpuntenmachine van Valto F4 was deze week weer goed op gang. Tegen Die Haghe werd
17-5 gespeeld in het voordeel van Valto. Komende twee wedstrijden wachten KVS en Sporting Trigon, de
nummer 3 en 1 uit de poule waar Valto op een tweede plaats staat. Deze wedstrijden zal het er om spannen
wie de koppositie in de poule krijgt!
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nieuws van het bestuur
Vrij en willig

	
  
Vorige week schreef ik iets over 'stage lopen' en ook dat ik daar nog op terug zou
komen. Wel nu, afgelopen week was eigenlijk al mijn eerste stage en ik vertel graag wat
meer over mijn voornemen voor de eerste helft van dit jaar.
Om een nog beter beeld te krijgen bij de vereniging en vooral wat er zich achter de schermen afspeelt, ga ik
bij verschillende commissies langs om te kijken en te luisteren wat daar speelt, wat de leden daar doen en
hoe ze het doen. Net als andere verenigingen bestaat VALTO uit een web van vrijwilligers die op een
bepaalde manier georganiseerd zijn, voornamelijk in commissies. Een nogal zakelijk woord voor groepjes
mensen er voor zorgen dat alles geregeld wordt, soepel verloopt en met vereende kracht en hulp van weer
andere vrijwilligers zorgen dat het ook gedaan wordt.
De eerste kennismaking was met de werkgroep vrijwilligerscoördinatie. De gloednieuwe club enthousiastste
leden, waarin Mariëlle Ridder, Liesbeth van Wingerden, Rick de Ruiter en Arco Poot er voor gaan zorgen dat
de gehele vrijwilligersorganisatie gestructureerd en aangevuld gaat worden. Bij het stagebezoek aan deze
werkgroep wordt pas echt duidelijk hoeveel werk er wordt verzet binnen de vereniging. Zoveel mensen en
nog veel meer taken. Dit betekent dus dat er ook mensen zijn die meer dat één taak op zich nemen. Soms
wel twee of drie of … misschien kennen jullie ze ook wel, die mensen die echt overal iets doen. Met één
woord: HULDE voor deze mensen. Overigens is het in kaart brengen van al deze informatie een enorme
klus. En het werven van nieuwe mensen trouwens ook. Hoewel ik daar niet teveel over kan vertellen, weet ik
zeker dat dat wel goed komt. Jullie gaan het zien de komende tijd!
De kop boven dit stukje geeft de inhoud natuurlijk makkelijk weg. Een vrijwilliger is voor anderen bezig in
voornamelijk zijn of haar vrije tijd. En als je de definities bekijkt van willig, lees je onder andere: aangenaam,
begeerd, bereidvaardig, bereidwillig, dienstbaar, gezocht en gewild. Stuk voor stuk een waarheid als het
gaat over vrijwilligers!
Zomaar één van de vele activiteiten waarbij bovenstaande tot uiting kwam, was de kangoeroeinstuif van
afgelopen zaterdag. Van 10 tot 11 uur waren daar 50 kinderen van ongeveer 6 jaar en jonger actief met
sport en spel. Deze kinderen dansten vrolijk mee op de muziek, lieten hun behendigheid zien aan de ouders,
waren aan het bewegen en vonden het geweldig! Dit had allemaal niet gekund zonder de vrijwilligers die
daar (bijzonder enthousiast) deze kids begeleiden, ouders te woord stonden en daarmee VALTO zeer
positief op de kaart hebben gezet.
Tenslotte vind ik het altijd leuk als helden de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik mocht al even spieken,
dus ik kan het stukje van de vrijwilliger van de maand van harte bij jullie aanbevelen!
Met vriendelijke groeten,
Jan Jaap Elenbaas
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Vrijwilliger van de maand

VALTO is blij met alle vrijwilligers die de vereniging draaiend houden!
Onze vrijwilligers zijn het fundament van de vereniging.
Deze maand in de SPOTLIGHT:

FRANK POOT
misschien beter bekend als "Frillem"
("Afgeleiden van mijn doopnaam Willem Frank.
Best handig, want iedereen weet gelijk dat ik daar mee bedoeld wordt.")
Frank Poot, 31 jaar, is een geboren en getogen Lierenaar. In het dagelijks leven is hij projectleider bij een
ingenieursbureau. Sinds 2006 is Frank betrokken bij Valto.
"Ik ging eerst wat wedstrijden kijken bij mijn goede vriend Chris. Daar heb ik kennisgemaakt met GJ. Hij
vroeg of ik een keer een bardienst wilde draaien. Natuurlijk, en al heel snel stond ik elke week achter de bar.
Vooral omdat ik het erg leuk vond om te doen! Na een half jaar werd ik benaderd of ik mee wilde trainen en
nu speel ik al flink wat jaartjes bij de senioren."
Als we allemaal op gaan noemen wat voor vrijwilligerswerk Frank allemaal heeft gedaan, en vaak nog steeds
doet bij Valto, dan hebben we meerdere bladzijdes nodig. Van kunstgras commissie, coachen en trainen,
bouw commissie tot voorzitter van de Activiteiten Commissie. Frank is overal wel te vinden bij Valto.
"Vrijwilligerswerk bij Valto zie ik als een vorm van kruisbestuiving. Je spreekt diverse mensen, werkt met
allerlei verschillende mensen en zo leer je veel mensen beter kennen, Op die manier is er meer openheid
om elkaar (aan) te spreken. Met het doen van vrijwilligerswerk krijg je steeds meer binding met de
vereniging."
Persoonlijke tip van Frank:
"Durf te communiceren.......als je het ergens niet mee eens bent, maar ook als je het ergens wel mee eens
bent!"

Waar is toch ome Willem??
Inmiddels alweer een tijd geleden dat we hier konden lezen over ome Willem. Zijn betrokkenheid en scherpe
blik op de sportieve gebeurtenissen van onze vereniging kon mensen aan het denken zetten.
Wij als ‘commissie vrijwilligers’ van Valto denken dat we hier in de toekomst toch weer op een positieve
manier gebruik van kunnen maken en willen ome Willem vragen om hierover contact met ons op te nemen.

Groeten	
  van	
  de	
  commissie	
  vrijwilligers	
  Valto	
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TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, is wederom het initiatief genomen om tijdens de
thuiswedstrijden van Valto 1 een team te kiezen als
“TEAM VAN DE WEEK”
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de de wedstrijden van Valto 1 intenser
wordt en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de
thuiswedstrijden van Valto 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van Valto 1 tijdens de training
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van Valto 1 zal er een speciale tribune voor het team van de week
zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om Valto 1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden,
deze kan gebruikt worden om Valto 1 aan te moedigen.	
  
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de
week.	
  
Tijdens elke thuiswedstrijd van Valto 1 wordt er een taart verloot. Dit jaar op een nieuwe
manier!
De kinderen van het team van de week zullen langs komen met een lijst waarop de
eindstand van de wedstrijd geraden kan worden. De winst is een taart!
De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de
supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke
wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Dan is er ruim de tijd voor de verkoop van de loten. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
Team van
de week
17-1-2015
31-1-2015
07-03-2014

Valto 1
Valto 1
Valto 1

Tilburg 1
Swift 1
Fortis 1

Team
Tijdstip:
van de
week
19.00 uur F3+ F4
15.50 uur F1+ F2
18.10 uur D5

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging Valto.
Anja van der Eijk
Fiona Rijsdijk
Janine Stolk

Nieuws van de Technische Commissie
En daar was ie dan… Het eerste volle competitieweekend van
2015. Met gemengde resultaten. Mooie winstpunten, maar ook
mindere wedstrijden.
Onze vlaggenschip speelde tegen de onderste ploeg. Je zou
dus punten verwachten. Gelukkig kon Valto 1 op het laatste
De Bijblijver, 12 januari 2015
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Speler
Valto 1
Niels
Sharon

Video
Maaike en of Vera
Michael
Thijs

moment nog net 1 puntje verdienen. Belangrijk punt maar we hadden er liever 2 gehad.

Kangoeroe instuif
Afgelopen zaterdag stond er voor de kleuters van De Lier en omstreken en
sportief begin van het nieuwe jaar op het programma. Hal 1 was
omgebouwd tot een gezellige spelletjeshal. Even voor tien uur kwamen de
eerste kleuters voorzichtig met papa of mama naar binnen. Tijdens de
warming up met Lisa en Vera begonnen veel kleuters al gezellig de Kanga
mee te dansen. Daarna gingen alle kinderen in groepjes langs de uitgezette
spelletjes: gooien in de korf, een circuit door een korf en met hoepels,
pionnen omgooien met een bal. Tegen de klok van 11 uur werd er met de
hele groep afgesloten met schipper mag ik overvaren. Daarna nog een
snoepje en een kleurplaat en toen was de Kangoeroe-instuif al weer ten einde.
We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend. Er zijn ca. 50 kinderen binnen geweest die, samen met
hun ouders, op een positieve manier kennis hebben gemaakt met Valto en de Kangoeroes. We hopen
natuurlijk veel van deze kinderen de komende weken terug te zien bij onze Kangoeroe-trainingen.
De Kangoeroe-instuif van afgelopen zaterdag was een mooie warming op voor de Koningsspelen. Op vrijdag
24 april organiseert Valto namelijk weer de Giga-Kangoeroedag waarbij alle kleuters van de Lierse
basisscholen een sportieve ochtend aangeboden krijgen bij Valto. Hierover later meer!
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Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!
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Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

Verbeterde informatievoorziening!
De scheidsrechters merkten het al. De e-mails over naderende fluit-wedstrijden vlogen afgelopen week om
je oren. Dat hebben we voor de toekomst iets getemperd. Nog wel zal iedereen begin van de week en eind
van de week een e-mail ontvangen als je moet fluiten. Hopelijk helpt het je om niet te vergeten!
Andere voordelen van onze verdere automatisering:
1)
Het wedstrijdprogramma op de Valto site (http://www.ckv-valto.nl/wedstrijden ) toont nu ook de
scheidsrechters die jeugdwedstrijden gaan fluiten.
2)
Alle verenigingsscheidsrechters krijgen een herinneringse-mail als je binnenkort moet fluiten.
3)
Op de site kan je nu ook een overzicht vinden van scheidsrechters zowel verenigingsscheidsrechters
als bondscheidsrechters, maar ook gastheren (http://www.ckv-valto.nl/scheidsrechters/ )
4)
Onder teams kan je nu naast foto en naam ook alle wedstrijdinformatie terugvinden voor elk team!
5)
De oefenwedstrijden verschijnen ook in het overzicht met wedstrijden.
6)
Kies Competitie->Live (http://www.ckv-valto.nl/live ) om een actueel beeld te zien van programma,
uitslagen, standen etc.
Deze verbeterde informatie zorgt ervoor dat we allemaal betere informatie krijgen en dat het voor de redactie
van onze Bijblijver wat gemakkelijker wordt de informatie te publiceren.

Trainingen Valto 3/4
Dinsdagen:
Iedereen is welkom op de training van de dinsdagavond. Valto 3 heeft de afspraak: iedereen aanwezig op
donderdagen en op dinsdag elke 2e training verplicht !
Donderdagen:
Januari, Maart 20:30: Valto 3 21:30: Valto 4
Februari
20:30: Valto 4 21:30: Valto 3

Toptrainers 5/8
Onze toptrainers gaan weer van start. Elke dinsdag gaan zij onze senioren 5-8 trainen. Hieronder het
schema:
1e dinsdag vd maand 21:00 uur
Rob van der Stelt
2e dinsdag vd maand 21:00 uur
Arnold Kok
3e dinsdag vd maand 21:00 uur
Mark van Geest
4e dinsdag vd maand 21:00 uur
Johan van der Meer
5e dinsdag vd maand 21:00 uur
Bart van Muyen
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

______________ Einde TC nieuws ____________________
Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

6-3-2015 16:00
13-3-2015 0:00

21-3-2015 0:00
24-4-2015 8:30
20-6-2015 0:00

Bowlen met de jeugd
Trainingsweekend Senioren
HIPPIES 13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo Dit trainingsweekend gaan we terug naar de
beginjaren van VALTO, namelijk de jaren ’60! Junioren, Senioren en overige leden die
gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu opgeven. Zoals de hippies al...
Valto Summer Here We Come
oefenprogramma ter afscheid van de winter en ter voorbereiding op het veldseizoen
Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen
Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert Valto de GigaKangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen.
Valto Einddag
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Koesteren
Zaterdagmorgen kwam ik ruim op tijd, ondanks de barre windomstandigheden, naar de sporthal omdat ik
even wilde ‘snuffelen’ aan de kangoeroemorgen. Wat een fantastische entourage. Vijftig uitermate
enthousiaste kinderen die dansend, hollend, vallend, spelend met een bal in de weer waren. En minstens
zoveel ouders, moeders en vaders, die vooral zaten te glunderen en te genieten als hun kleine aan de bal
was. En dat alles onder leiding van een groep Valtoleden (van jong tot een ietsepietsie ouder) waarbij
‘genieten’ van het gezicht straalde. Met veel geduld werd alles uitgelegd en nog eens toegelicht. Met liefde
en veel aandacht werden de traantjes van de kleine gezichtjes gedroogd. Hier en daar een knuffeltje en
troostende woordjes. Het was een echte korfbalhappening. Dat zijn de VALTO-meiden en -jongens.....die
moet je koesteren.
We kunnen niet zonder ze. We hebben ze nog vaker nodig, want er liep nog genoeg grut (jonger dan de
kangoeroeleeftijd) rond in de hal. Werk aan de winkel.
Frans Voskamp

Wedstrijdverslagen
Valto 1 start niet scherp genoeg in 2015
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Nadat Valto 1 het jaar 2014 had afgesloten met een dure nederlaag
van 16-15, staat de ploeg uit De Lier samen met drie andere clubs
op 6 punten. In het nieuwe jaar moeten er dus echt wedstrijden
gewonnen gaan worden om in de 1ste klasse te blijven. In de
kerstvakantie was er een week rust voor de spelers, maar zaterdag
3 januari begon de training weer met een trainingsdag. Eerst werd
er bij Lyra meegedaan aan de 5 kilometer lange oliebollenloop,
hierna werd het kleine zaaltje aan het Achterlaantje opgezocht en
de dag werd afgesloten met een koude ‘douche’. Afgelopen week
werden de echte trainingen weer opgepakt en lag de focus op de
uitwedstrijd tegen Koag. Koag is inmiddels geen onbekende voor
ons; vorig jaar werd er meerdere malen tegen gespeeld en dit
seizoen werd er een oefenwedstrijd tegen Koag gespeeld en zijn er
al twee competitiewedstrijden gespeeld tegen elkaar. De laatste wedstrijd tegen elkaar was voor Valto de
beste wedstrijd en voor Koag de minste wedstrijd, de uitslag was uiteindelijk 25-16. Valto wilde dit kunstje
gaan herhalen, maar Koag wilde niet weer op zo’n manier afgaan.
De wedstrijd begon goed, door doelpunten van Frank de Rijcke en Thom Voskamp binnen 2 minuten. Hierna
reageerde Koag, maar Niels bracht direct de stand weer naar 2 verschil, 1-3. Het leek weer een wedstrijd als
de vorige keer te worden, maar helaas. Valto kreeg moeite met de aanval en vooral het opbouwen van een
goede aanval. Er werden veel plaatsfouten gemaakt en de kansen die er werden gecreëerd, werden gemist.
Doordat Valto achterbleef in het scoren, zag Koag de kans schoon om het initiatief in de wedstrijd te nemen;
binnen een kwartier maakten de tegenstanders 5 doelpunten waardoor de stand ineens 6-3 was. Valto
moest een tandje erbij schakelen om aan te haken, maar Valto bleef eigenlijk de hele eerste helft achter de
feiten aan lopen. Op een gegeven moment pakte Koag zelfs een verschil van 5 doelpunten, 12-7. Vlak voor
rust werd er nog enigszins aansluiting gevonden door doelpunten van Sharon Prins, Niels Koole en Frank de
Rijcke, waardoor de achterstand werd beperkt tot een 12-9 ruststand.
In de rust was coach Marco Swikker duidelijk niet tevreden. Er moest echt iets veranderen aan de
inzet/strijdlust en de passing bij Valto, anders zou de ploeg uit De Lier net zo hard afgaan als Koag de eerste
wedstrijd bij ons. Direct na rust werd de eerste aanval van Valto beloond met een doelpunt, 12-10. De
aansluiting was er weer, alleen nu moest Valto doorknallen om weer het initiatief te nemen in de wedstrijd.
Dit lukte aardig, door doelpunten van onder andere Lisanne Onck en een doorloopbal van Rob de Ruiter,
stond het ineens 16-15. Het verschil was eindelijk weer 1 doelpunt. Deze sprint kostte veel energie waar
Koag weer van profiteerde. Zij roken de overwinning en gaven gas waardoor het ineens 21-16 stond. Valto
had bijna de moed opgegeven, want het zag er niet naar uit dat Valto dit verschil nog kon recht trekken.
Niels van der Lingen en Lotte van Geest werden nog in het veld gebracht voor Niels Koole en Manon van
der Ende. Het was nu alles of niets en Valto begon opeens weer te geloven in een stunt., dit heeft Valto
namelijk vaker gedaan. Bij een stand van 21-17, kreeg Valto twee strafworpen mee, die werden verzilverd
door Rob de Ruiter waardoor het ineens weer 21-19 stond. Valto had het geloof weer en bij Koag ontstond
chaos, hierdoor kon Valto snel de bal onderscheppen en kon er in de aanval van Valto worden geprofiteerd.
Frank de Rijcke maakte de 21-20 via een afstandsschot. Heel het publiek en de spelers gingen er weer in
geloven en alles werd op alles gezet om er minimaal een gelijkspel uit te halen. Twee minuten voor tijd kreeg
Valto een vrije bal die nog net mis ging, maar vlak daarna was het Thom Voskamp die de gelijkmaker
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maakte uit een vrije worp. Hierna werd ook nog de bal onderschept in de verdediging, waardoor Valto ook
nog een kans heeft gekregen voor de overwinning, maar dat zat er helaas niet in. Een punt verloren of een
punt gewonnen? Naar de wedstrijd kijkend, heeft Valto wel degelijk een punt gewonnen, maar vooraf ging
Valto voor de winst, dus zodoende is er wel een punt verloren.
Volgende week mag Valto het weer proberen en dit keer tegen Tilburg. Vorige wedstrijd tegen Tilburg werd
een onnodige nederlaag geleden, daarom zal Valto er alles aan doen om deze wedstrijd wel te winnen.
Komt allen kijken. In zaal 2 om 19:00!
Doelpuntenmakers: Frank 7, Thom 4, Rob 4, Niels Koole 3, Lisanne 1, Sharon 1 en Niels van der Lingen 1
Groeten Valto 1

KOAG 2 - Valto 2
Sponsor: Martin Stolze
Een week hard trainen met de 5 km oliebollen loop bij Lyra, tamponbal, basketbal, onze eigen verzonnen
''Nieuwjaarsduik'' en natuurlijk de normale training werden gebruikt om alle oliebollen en champagneglazen
er weer af te krijgen. Na een korte winterstop en een week hard trainen, mocht het tweede dan ook
afgelopen zaterdag weer aan de bak. Dit keer tegen KOAG, geen onbekende tegenstander voor het tweede.
In één van de allereerste oefenwedstrijden op het veld wonnen we '' verassend'' en speelden we misschien
wel één van onze beste wedstrijden. De andere wedstrijden, op het veld en in de zaal, waren allemaal
spannend en we wisten dus dat we met z'n allen aan de bak moesten. Het vak van Luuk, Niels, Lotte en
Lisanne begon in de aanval en het vak van Kees, Pieter, Mariska en Nikki in de verdediging. In de eerste
helft ging het gelijk tegen elkaar op. Er werd redelijk gespeeld, soms wel wat rommelig met slordige passes
en het net niet sluiten van de tegenstander, maar het grootste mankement was het afmaken van de kansen.
Er werd in één van de laatste seconden voor de rust nog één doelpuntje meer gescoord door KOAG
waardoor we de rust in gingen met een stand van 7-6. Nog niets te verliezen dus! In de tweede helft bleef
ons grootste mankement het scoren. Na rust, deed KOAG dit wel waardoor we tegen een grotere
achterstand aankeken. Door onze vechtlust en verschillende wissels kwamen we nog wel terug, maar dit
was niet genoeg. Met een eindstand van 14-12 trok dit keer KOAG aan het langste eind. Volgende week
zaterdag om 17:45 staat er een belangrijke wedstrijd op het programma tegen Kinderdijk 2. Deze wedstrijd
moet gewonnen worden om degradatie te voorkomen. Laten we met z'n allen teruggaan naar die
oefenwedstrijd tegen KOAG op het veld! Met z'n allen er voor 200% voor gaan, vertrouwen in ons schot en
het samen willen en gaan doen! Publiek bedankt voor het aanmoedigen en hopelijk zijn jullie er ook
aanstaande zaterdag weer bij!
Groetjes, Valto 2

Achilles 5 – Valto 6
Vandaag de 1e wedstrijd van 2015 op het programma, uit tegen Achilles. Thuis verloren we met 13-11 van
ze, dus we wisten dat we aan de bak moesten. Door een drastische afname van het aantal heren in ons
team, waren Johan en Patrick gevraagd met ons mee te gaan, wat ze gelukkig ook deden.
Op naar de wedstrijd, de vakken waren iets aangepast, zodat in iedere vak een goede strafworpennemer
stond. Dus aanval Gerda, Jeannette, Rinze en Frank en in de verdediging Petra, Linda, Ruud en Johan. De
1e helft ging gelijk op wat resulteerde in een 5-5 ruststand. Wat vooral opviel was de vele kansen die wij
creëerden en niet scoorden en de zuiverheid van de tegenstander.
De 2e helft kwam Ria erin voor Gerda. Ruud besloot gelijk de toon te zetten en de 5-6 binnen te schieten.
Het ging gelijk op tot 7-7, de tegenstander wilde het verschil gaan maken, maar had geen rekening
gehouden met de veerkracht van Valto 6. Hierdoor kwam Achilles niet voor, maar Valto met 7-11. Achilles
vocht zich nog terug tot 10-11, maar Rinze besloot in de laatste minuut de 10-12 binnen te schieten, zodat
de wedstrijd gespeeld was. Scores Ruud en Frank 3x, Rinze en Gerda 2x, Linda en Johan 1x
Volgende week de wedstrijd tegen de koploper Pernix, om 14:20 in hal 2. Dus kom gezellig even kijken naar
het 6e.

Valto C1 – VEO C1
We moesten afgelopen zaterdag om 11.15 tegen Veo C1. We begonnen goed en stonden al snel op 2-0.
Daarna kwamen ook de 3-0 en de 4-0. Na de rust vielen de doelpunten makkelijker en kwamen we op 9-0.
Veo kwam nog een beetje terug en scoorde de 9-3. Er werd nog een paar keer gescoord en het is
uiteindelijk 13-5 geworden. Volgende week moeten we tegen KZ Danaïden.
Groetjes C1
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Alo D2 – Valto D2
Vandaag moesten Twan en Mandy zelf hun wedstrijd spelen en konden zij jullie niet leiden. Ik mocht jullie
leiden. We vertrokken met 2 auto’s naar Den Haag naar De HKV/Ons Eibernest sporthal. Even zoeken naar
de kleedkamers en daarna lekker warmlopen en inschieten. We begonnen met Freek/Daan/Jolijn en Elise in
de aanval. De verdediging was David/Annelie/Tessa en Kim. Jordy was reserve. De vorige keer hadden jullie
met gemak van hun gewonnen maar Alo had in de tussentijd veel geleerd. Ze zaten er bovenop en het was
e
lastig de bal te plaatsen. De aanval draaide lekker en kreeg hier en daar mooie kansen. In de 7 minuut
scoorde Elise een mooie doorloop. Na de vakkenwissel ging het andere aanvalsvak er goed en snel tegen
aan en Tessa scoorde een korte kans. De verdediging hield het goed dicht zodat Alo geen kans kreeg om te
scoren. Na de rust kwam Jordy er in voor Freek. Freek had een bal op zijn vinger gekregen en kon niet
verder spelen. De aanval kreeg weer genoeg kansen om te schieten en Jordy zag zijn kans en schoot de 03 raak. Hierna hebben jullie nog genoeg mooie kansen gehad maar er werd niet meer gescoord. Jullie
hebben heel goed verdedigd en onder de korf stonden jullie steeds voor de tegenstander. Hierdoor kreeg
Alo geen enkele kans om te scoren. In de tweede helft kwamen Mandy en Twan nog even kijken hoe het
ervoor stond. 0-3 gewonnen prima gedaan allemaal!
Groeten van Annelie en Angelie

Valto D4
Jordan en Justin waren ziek, dus we hadden invallers nodig, dat werden Elise, Romy en Niels (uit de E1).
En die negende speler hadden we snel nodig, want Laura maakte in het begin van de wedstrijd een
verkeerde beweging met haar voet en moest gewisseld worden.
GKV maakte van de verwarring gebruik en scoorde gelijk 1-0. Gelukkig maakte Niels al snel 1-1, date
beloofde een leuke wedstrijd te worden.
Maar voor rust werd er helaas niet meer gescoord. We kregen veel kansen, maar misten net dat beetje
scherpte of geluk, het zat niet helemaal mee.
In de rust had GKV blijkbaar een flinke preek gekregen, want binnen de kortste keren stonden ze met 5-1
voor en wij misten ook nog een strafworp..
Laura deed na de rust weer mee en scoorde nog 5-2, maar het werd al snel 7-2 en dat was ook de
eindstand. Daar baalden we van natuurlijk, zeker omdat we thuis 5-5 hadden gespeeld.
We zijn nu een week vrij en gaan intussen hard trainen voor de volgende wedstrijd, tegen Phoenix D2, de
koploper.
Invallers: hartelijk dank voor het meespelen!

ODO E1- Valto E2
Als eerste gaan Marith Nouky Elise en Brecht erin in. Alica was ziek en Lisa begon op de bank, omdat ze
een blessure heeft aan haar enkel.
De eerste 10 minuten scoorde Odo de 1-0 en daarna scoorde Marith de 1-1.
In de tweede 10 minuten werd het 1-2 voor ons en gelijk weer 2-2 het spel werd heel snel gespeeld, we
hadden hele goede tegenstanders, maar
we bleven goed spelen. Het werd 2-3 voor ons en we gingen de rust in met 3-3.
Nouky was helemaal niet lekker geworden, en ging tijdens de tweede helft jammer genoeg naar huis.
We bleven met z’n vieren over, Lisa moest dus de hele tweede helft spelen wat gelukkig goed ging.
Na de rust scoorde Marith de 3-4, helaas was het al snel 4-4.
In de laatste 10 minuten miste Odo gelukkig de strafworp, maar scoorde ook de beslissende laatste punt.
Eindstand 5-4 voor Odo.
Jammer maar het was toch een leuke wedstrijd !
Groetjes Marith.

Die Hage E2 - Valto E3
Zo vandaag weer de eerste wedstrijd van het jaar .We hadden er weer heel veel zin in
.Deze week weer lekker getraind wat we allemaal weer erg leuk vonden . We moesten
uit naar Den Haag tegen Die Hage E2 die stonden net boven ons in de competitie .
Aangekomen in de sporthal gaslaan konden we om 11.00 uur beginnen. De
scheidsrechter floot voor het begin van de wedstrijd . We begonnen lekker fel aan de
wedstrijd . Dara stond onder de paal en Mette zette haar motor aan en liep snel langs
haar tegenstander en maakte een mooie doorloop en hij ging er mooi in 0-1 .Er werd
echt goed verdedigd maar Die Hage maakte er toch 1-1 van en ging door en maakte ook de 2-1 van.Vlak
voor rust konden we nog gelijk maken het was Mette die raak schoot 2-2. In de rust was er positief praatje
van Petra en een druivesuiker van Estelle Toen begonnen we weer aan de tweede helft . Vandaag was het
Mette die voor de Hatrick ging en ja hoor ze scoorde haar derde doelpunt van vandaag . Na dit doelpunt
werd er wel flink met de arme gezwaait en getrokken wat ook niet helemaal de bedoeling is .Estelle haar
tegenstander sloeg haar bal uit haar handen terwijl ze een door loop aan wilde geven .En de scheidsrechter
zag dit en gaf ons een strafworp . Estelle wilde hem nemen maar hij ging er jammer genoeg niet in .Het bleef
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spannend tot de laatste minuut er kwam geen doelpunt meer bij dus we hadden gewonnen . Super gespeeld
zo zie je het korfbal spelletje doen we met zijn alle en niet alleen .
Groetjes van Ingrid, Estelle

Valto E4 – Alo E4
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar speelde de E4 thuis in de Vreeloo hal, iedereen was aanwezig.
Met Vera en Marleen, beide coache's langs de lijn. We begonnen goed, Nova scoorde al snel. Altijd lekker
om een voorsprong te hebben op de tegenstander. Maar Alo wilde er graag bijblijven en het was al gauw 11. Opnieuw wist Nova de bal in de korf te spelen, maar ook daar reageerde Alo op met een tegendoelpunt.
2-2 dus. Daarna was het de beurt aan Maaike, we bleven tot nu toe voorop staan, maar dat duurde helaas
niet lang. Met nog 2 tegen doelpunten gingen we de rust in. 3-4.
Daarna konden we het helaas niet meer inlopen. Rozanne wist in de tweede helf nog eens te scoren. Maar
Alo had vleugels gekregen met de voorsprong en wist de westrijd te winnen met een eindstand van 4-7. Het
begin was voor ons keurig, de volgende wedstrijd hopen we dit vast te houden. Zet hem op E4.

Valto E5 – Excelsior E4
De E5 stond zaterdag bij de 1e wedstrijd van 2015 weer met 6 teamleden klaar om tegen Excelsior E4 uit
Delft te spelen.
Na heel veel weken rust door een schouder/arm blessure kon Marit weer meedoen en ze had er zin in.
Ook Yara, Mike, Iris, Tristan en Roald hadden er zin in en dat was te zien op het veld.
Er werd goed overgespeeld en geprobeerd de bal naar iemand te spelen die vrij stond.
Dat lukte goed en Iris en Marit konden allebei in de 1e 10 minuten scoren. Hoera een voorspong van 2-0.
De teams waren aan elkaar gewaagd en het spel ging heen en weer. Excelsior scoorde een punt en het
werd 2-1, maar gelukkig scoorde Mike voor de rust de 3-1.
Na de rust ging Valto weer enthousiast verder en weer kon Marit scoren, 4-1.
Excelsior bleef het proberen maar door goed verdedigen van Valto kon de tegenpartij vaak alleen van grote
afstand proberen te scoren.
Dat was natuurlijk moeilijk maar het lukte Excelsior toch om op 4-2 te komen.
In de laatste 10 minuten gaf Valto de voorsprong niet meer weg en scoorden Iris en Marit nog 2 punten
waardoor de eindstand zelfs 6-2 werd.
Ook in de strafworpenserie kon Valto met 2-1 winnen door punten van Yara en Roald.
Het was echt een leuke wedstrijd om te zien. Het overgooien naar elkaar maar ook het verdedigen gaat bij
de E5 steeds beter.
Volgende week gaan we proberen om tegen de nummer 3 van poule Avanti E6 ook zo te spelen.

Valto E6 – Avanti E9
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Avanti E9. We hadden er allemaal veel zin in. In de eerste 10
minuten stond het al 4-1. Christy, Lucas en Guillermo scoorden ze. Guillermo zelfs 2 keer! Na de korte
pauze scoorden Guillermo en ik. Dus met de rust stond het 6-1.
Na de pauze was iedereen goed uitgerust en dat was te merken. Wij zaten bovenop onze tegenstanders en
andersom. De bal ging van de ene kant naar de andere kant. Er waren wel een paar kansjes. Maar het
duurde even voordat er weer werd gescoord. Eerst ging er een bal in de korf bij de tegenstanders. Iedereen,
behalve Danique had gescoord. Maar toen scoorde Danique ook! Super Leuk! Iedereen heeft gescoord. In
de laatste 10 minuten gooide de tegenpartij nog een bal in de korf. De eindstand is 7-3. Iedereen speelde
goed!
Groetjes Anouk

Valto F1 – KVS/Maritiem F1
Gisteren mocht de F1 aan de bak. Na stiekem best een beetje gewend te zijn geraakt aan winnen, winnen
en nog eens winnen, is het in deze poule toch echt wat harder werken en dat is erg leuk! De vorige wedstrijd
was verloren dus deze wedstrijd ging iedereen er de volle 100% voor. En wat een start! Binnen een paar
minuten stond het 3-0 voor. Het ene afstandsschot na het andere viel door de mand waardoor het binnen 10
minuten 5-1 stond. De tweede tien minuten ging lekker in dit tempo door. Er werd lekker overgespeeld, veel
lange ballen, en er bleef lekker gescoord worden. Met de rust stond het 10-3! Maar toen…, wat
KVS/Maritiem gedaan heeft in de rust weten we niet maar er kwam een keerpunt. KVS/Maritiem nam een
revanche; ze kwamen flink terug! Valto scoorde steeds tussendoor maar het gat werd steeds kleiner en
kleiner. Het werd 12-8, 12-9, 12-10…. En wat gebeurde er met Valto? Valto voelde de druk…. we gaan toch
zeker niet verliezen? Steeds meer kleine foutjes werden gemaakt; te hard, te ver, te zacht en er ontstond
lichte paniek. Maar gelukkig geen paniek bij de koelbloedige coach! Nikkie gaf iedereen het volste
vertrouwen en kreeg alle spelers weer rustig. En dus kwamen deze kanjers weer helemaal terug in de
wedstrijd. En dus werd het vlak voor tijd gelukkig toch nog 13-10, 14-10 en alsof het nog niet genoeg was….
15-10!!! Wat een leuke, spannende wedstrijd!
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Groetjes Renske en Chantal

Valto F3 – Avanti
Onze tweede wedstrijd in het nieuwe jaar. Ze hebben er zin in! In het begin van de wedstrijd scoorde Kees
de eerste twee doelpunten en Fieke en Luna maakten er ook een. We staan 4-0 voor. Dat gaat lekker. Toen
scoorden Avanti, dus werd het 4-1. Kees en Fieke maakten er 6-1 van en Avanti 6-2. Avanti werd wakker en
zette eindelijk hun super speler in. Toch wist Kees er nog 7-2 van te maken. Helaas had Avanti de smaak te
pakken en scoorden ze er 5 achter elkaar! De spanning steeg, het werd 7-7. Kees maakte er 8-7 van en
Avanti scoort 2 x achter elkaar. Help we staan achter met 8-9. Jette scoorde een heel belangrijk doelpunt,
waardoor we weer gelijk kwamen , 9-9. Dit was ook de eindstand. Ze hebben heel goed gespeeld. Goed
verdedigd, aangevallen, gescoord, het was een prachtige, spannende wedstrijd. Jullie waren echt een
team!!!!! Volgende week zijn we vrij met spelen. Wel zijn we dan team van de week!
Groetjes,
Fieke en Nancy

Resterend programma
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Trainingsweekend
Let op er kunnen maar 50 personen mee ivm de grote van het kamphuis, en we
zitten al
ruim over de helft !! Geef je dus nog snel op; want VOL=VOL

HIPPIES
13 t/m 16 maart 2015 in Ermelo
Dit trainingsweekend gaan we terug naar de beginjaren van Valto, namelijk de jaren ’60!
Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich vanaf nu
opgeven. Zoals de hippies al deden; vrijheid & blijheid!
Voor het hippie weekend zijn 50 chille plaatsen beschikbaar, Kosten voor het hele weekend zijn € 90,Opgeven kan t/m 31 december via NL91RABO0340455225 t.n.v. A.C. Poot. Daarbij graag je naam
vermelden en of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere jaren graag eigen vervoer regelen. 	
  

PEACE!
Gert-High, Elharmony, Rainbow Arco, Moonon
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