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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

Uitslagen 24 januari

Opstellingen 31 januari
Aanwezig om 13:30
Selectie
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
Valto 3
Vertrekken om 16:30
Dames: Antoinette, Denise, Petra D, Laura R, Aileen,
Heren: Daniël K, Steven, Dennis, Kevin, w.a.
Valto 4
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Aanwezig om 15:00
Dames: Hellen, Annemiek, Laura H, w.a.
Heren: Hans, Mark, Martin, Marco, w.a.
Valto 5
Vrij
Valto 6
Aanwezig om 14:00
Dames: Gerda, Petra J, Ria, Linda, Imke
Heren: Jelle, Rinze, Ruud, Frillem
Valto 7
Vertrekken om 20:45
Dames: Marleen, Helma, Rosanne, Fiona
Heren: Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin
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
Dit weekend werd het pas echt spannend in de eerste klasse E,De derby tegen Odo stond namelijk op het
programma. Nadat er vorige keer werd gewonnen door Valto 1 thuis, was het deze week de beurt om naar
Maasland af te reizen. In een wedstrijd die alle kanten op ging, kwam er geen winnaar. Odo 1 - Valto 1
eindigde namelijk in een 20 - 20 gelijk spel, waar Valto absoluut meer verdiende dan dat zij kreeg.
Na de sterke wedstrijd tegen Kinderdijk vorige week, stond dit weekend de wedstrijd tegen Oranje wit in
Dordrecht op het programma. Een flinke uitdaging aangezien Oranje Wit boven Valto 2 staat in de poule,
maar niet met een onoverbrugbare voorsprong. Valto 2 kon in deze wedstrijd zichzelf nog niet veilig spelen,
maar wel een grote stap maken. Tegen de nummer 4 Oranje Wit werd er gelijk gespeeld met 18-18.
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Wedstrijd sport
Na een matige wedstrijd vorige week die toch werd gewonnen met 14-9 was het deze week weer spannend
voor Valto 3. Om mee te blijven doen moest er dit weekend minimaal een puntje gepakt worden, maar het
liefste natuurlijk nog twee! Dat laatste leek ook bijna te gebeuren, tot de laatste minuut. De buren uit ‘s
Gravenzande kwamen op 7-7 en de punten moesten gedeeld worden, een bitter puntverlies voor Valto.
Valto 4 verloor de wedstrijd vorige week bij Avanti, maar dit weekend was het de zaak om het ODO publiek
alvast te vertellen dat Valto eraan zou komen die avond. Valto 4 greep deze mogelijkheid met beide handen
aan en maakte een sterke indruk door met 8-19 te winnen in Maasland.
Breedte sport
Valto 5 was (wederom) vrij.
Na de winst op koploper Pernix van vorige week werd er deze week gespeeld tegen Tempo, een wedstrijd in
de middenmoot. Helaas kon Valto 6 het goede spel van de week daarvoor niet meenemen naar deze
wedstrijd en moest het zijn meerdere erkennen. In een spannende wedstrijd werd er nipt verloren met 12-11.
Na de derby van vorige week tegen Dijkvogels was het wederom derby tijd voor Valto 7, maar deze week
tegen Ondo. Vanuit alle hoeken gingen ze er dit weekend in en dat was dan ook duidelijk te zien in de
einduitslag, Ondo werd verslagen met 8-18 en de punten mochten mee naar De Lier.
A Jeugd
Vorige week werd er gelijk gespeeld tegen RWA en deze week was geducht concurrent Oranje Wit uit
Dordrecht de tegenstander van de A1. Een belangrijke wedstrijd voor de A1, aangezien de 2e plek dit
weekend bemachtigd kon worden bij winst op de Dordtse ploeg.
De A1 kwam jammer genoeg niet snel genoeg uit de startblokken en Oranje Wit kon te makkelijk afronden in
duel tussen de nummer 2 & 3. De A1 moest naar huis zonder punten en verloor met 23-14
De wedstrijd tegen ALO zou een moeilijke wedstrijd worden voor de A2, maar wel een hele belangrijke. De
A2 is aan het strijden om haar plek in de 2e klasse te behouden en zal daar komende weken hard voor
moeten werken. Dit weekend lukte het niet thuis en moest het helaas de punten aan ALO meegeven, er
werd met 8-18 verloren.
Waar vorige week met 11-8 gewonnen werd van een directe concurrent, zou het deze week een stuk minder
spannend moeten worden voor de A3. Helaas ging deze vlieger niet op, want Valto slaagde er niet in om
Haagse ploeg Veo te verslaan op eigen terrein. Er werd verloren met 6-5 maar de A3 is nog wel steeds
zeker van haar 3e plek.
B-jeugd
VALTO B1 speelde uit tegen KVS B1. Een belangrijk duel in de strijd om degradatie: beide ploegen stonden
met vier punten op de één na laatste plek. Thuis werd er met 13-9 van deze ploeg gewonnen. Dit keer werd
het een waar doelpuntenfestijn, aan beide kanten lag het afrondingspercentage erg hoog. Alleen kon KVS
dat niet de hele wedstrijd vasthouden en VALTO wel. Daardoor was het gat met rust al geslagen: 7-13. Even
kwam KVS in de 2e helft nog wat dichterbij, maar VALTO hield het hoofd koel en maakte het gat weer groter
om uiteindelijk met 14-20 te winnen. A.s. zaterdag komt Avanti B1 naar De Lier. Zij staan momenteel op de
laatste plek met drie punten, uit wist VALTO nipt te winnen, 11-12 en Avanti speelde afgelopen zaterdag
verrassend gelijk tegen PKC B1, dus ook zal weer volledige inzet nodig zijn!
VALTO B2 speelde thuis tegen Refleks B2. Beide ploegen wisten tot nu toe pas één wedstrijd te winnen en
voor VALTO was dat de uitwedstrijd tegen Refleks. Ook nu thuis was VALTO de betere ploeg en bleek al
gauw dat de punten in De Lier zouden blijven. De einduitslag: 9-4. A.s. zaterdag speelt VALTO B2 uit tegen
koploper ONDO B2. Thuis werd er verloren met 1-7.
C-jeugd
VALTO C1 speelde thuis tegen Meervogels C2. De C1 zit in een poule met grote verschillen. KVS C1 is de
absolute kampioen, gevolgd door ONDO C1 en Fortuna C1. VALTO C1 is daarna de beste van de rest. Dit
keer moest er dus gespeeld worden tegen een ploeg uit de onderste regionen. VALTO had het lastig, maar
bleef elke keer wel op voorsprong en won de wedstrijd uiteindelijk met 10-8. A.s. zaterdag speelt de C1 uit
tegen ONDO C1. Thuis werd er met 3-6 verloren en lag het dus vooral aan het scoren, misschien dat dat
zaterdag beter gaat!
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C1. Al drie keer eerder werd er tegen DES gespeeld dit seizoen en nog
geen één keer wist VALTO te winnen…… In de 1e helft ging de wedstrijd gelijk op en waren beide ploegen
aan elkaar gewaagd. Ruststand 3-4. In de tweede helft had de C2 even een dipje waarin de wedstrijd beslist
werd, want DES liep uit naar een comfortabele voorsprong en wist de wedstrijd uiteindelijk met 3-9 te
winnen. A.s. zaterdag speelt de C2 uit tegen Avanti C3. Deze ploeg wist pas vier punten te halen (en VALTO
al 12), maar VALTO had thuis grote moeite met deze ploeg, een nipte overwinning werd het 5-4.
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VALTO C3 speelde thuis tegen koploper Avanti C4. VALTO wist zelf vijf punten te halen en staat daarmee
op de één na laatste plek. Uit werd er nog met 10-5 verloren, maar dit keer waren de ploegen gelijkwaardig
en ging de wedstrijd gelijk op. Helaas bleek Avanti aan het eind toch net even wat sterker te zijn en werd het
4-6. De komende drie zaterdagen is de C3 vrij…….
D-jeugd
VALTO D1 speelde thuis tegen Fortuna D2. Uit werd er nipt van deze ploeg verloren, 6-5. Dit keer leek het
een heel andere wedstrijd te worden, want Fortuna liep vrij makkelijk uit naar een 0-4 voorsprong en met rust
stond er 1-4 op het scorebord. Maar de 2e helft liet een heel ander beeld zien: VALTO bleef knokken en
kwam weer helemaal terug in de wedstrijd om uiteindelijk de wedstrijd zelfs te winnen met 5-4. Knap gedaan!
Hiermee heeft VALTO D1 gelukkig de eerste punten van het zaalseizoen gehaald, hopelijk volgen er nog
een aantal! A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen GKV D1, deze ploeg staat op de één na laatste plek, dus
misschien liggen hier kansen?!
VALTO D2 speelde uit tegen HKV/OE D2. Thuis werd het een spannende wedstrijd met weinig doelpunten,
die nipt door VALTO gewonnen werd, 2-1. Ook dit keer ging de wedstrijd weer gelijk op. Beide ploegen zijn
duidelijk aan elkaar gewaagd. In een wedstrijd met wat meer doelpunten was het nu HKV die er met een
nipte overwinning van door ging, 4-3. A.s. zaterdag speelt de D2 thuis tegen GKV D2, een ploeg waar nog
niet eerder tegen gespeeld werd en die in de poule onder VALTO D2 staat. Moet mogelijk zijn, dus?!
VALTO D3 speelde uit tegen de Meervogels D3. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 6-5. Dit keer
was de D3 een stuk beter en werd er met 3-8 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de D3 thuis tegen Avanti D3.
Een paar weken geleden werd daar uit met 3-6 van gewonnen. De D3 staat momenteel op de tweede plek
achter KVS D3. Tegen deze ploeg is al twee keer gespeeld, dus het is afwachten of KVS nog een misstap
maakt. Om de druk op koploper KVS D3 te houden, moet er dus gewonnen worden!
VALTO D4 speelde thuis tegen koploper Phoenix D2. Eerder in de competitie werd er uit van deze ploeg
verloren, 8-4. Dit keer speelde VALTO een goede pot en liet het zien dat ze deze competitie zeker gegroeid
zijn met elkaar. Hiermee zorgde ze dat de punten in De Lier bleven, 6-3. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen
ODO D2. Beide ploegen hebben 9 punten, maar ODO heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Thuis werd
er door VALTO met 0-4 verloren, maar ook dat was eerder in de competitie, dus wie weet?!
VALTO D5 speelde thuis tegen koploper KVS D4. Uit werd er met 1-6 verloren, maar ook de D5 liet zien dat
ze de afgelopen maanden gegroeid zijn met elkaar. De D5 wist maar liefst 5x te scoren tegen deze koploper!
Knap, hoor! Helaas maakte KVS er 10 en werd er dus wel verloren, maar als jullie zo blijven spelen, gaan er
zeker nog punten gepakt worden. A.s. zaterdag is de D5 vrij.
E-jeugd
Valto E1 speelde thuis tegen KVS E1. Vorige wedstrijd was het 10-15 in het voordeel van Valto. Dit keer kon
KVS geen tegenstand bieden en won onze E1 met 18-5. Volgende week wacht Avanti E1. Op papier zou dit
een eenvoudige overwinning moeten worden. De vorige wedstrijd wist Valto pas in de laatste 10 minuten te
winnen met 6-5. Valto E2 speelde ook thuis, tegen Futura E1. Futura draait mee om de eerste plaats maar
Valto wist heel mooi 6-6 tegen deze ploeg te spelen. Volgende week van VEO E3 die bijna gelijk staat met
Valto. Valto E3 ging op bezoek koploper VEO E2. Het werd ook gelijk duidelijk waarom ze koploper zijn want
er werd met 6-2 verloren. Volgende week speelt de E3 tegen Crescendo, de hekkensluiter van de poule en
is er meer kans om punten te pakken! Valto E4 speelde thuis tegen ODO. Met rust stond er een ruime
voorsprong van 8-0 op het scorebord. In de tweede helft speelde de E4 slordig en werd er 1-1 gelijk
gespeeld waardoor de uitslag 9-1 werd. Volgende week een wedstrijd tegen een van de onderste in de
poule: VEO. Valto E5 had het heel lastig tegen Phoenix E3. De doelpunten vlogen ons om de oren en de
einduitslag werd 1-23. Snel vergeten en kijken of het volgende week tegen koploper ONDO beter gaat. Valto
E6 speelde een spannende wedstrijd tegen Phoenix E4. Lange tijd ging het gelijk op maar aan het einde
lukte het toch om de overwinning naar ons toe te trekken en werd het 5-2. Volgende week tegen Pernix weer
zo'n mooie wedstrijd!
F-jeugd
Valto F1 mocht op bezoek bij ONDO F2. De reis naar Hoek van Holland was niet voor niets. Met een ruime
5-18 overwinning liet de F1 zien dat ze bovenin de poule thuis horen. Volgende week spelen jullie weer
tegen ONDO. Eens kijken of jullie deze uitslag kunnen verbeteren! Valto F2 speelde een goede wedstrijd
maar tegenstander Achilles was net iets feller en sterker waardoor zij uiteindelijk wonnen: 9-7. Volgende
week uit tegen KVS, de koploper uit de poule. Valto F3 ging op bezoek bij Lynx F1. Werd de vorige wedstrijd
nog verloren, deze wedstrijd was Valto duidelijk sterker en gingen de punten mee terug naar De Lier: 3-10.
Volgende week is de F3 vrij. Onze F4 speelde de kraker tegen de mede-koploper uit de poule Sporting
Trigon. Onze F4 speelde een sterke wedstrijd en wonnen uiteindelijk met 9-5. Ze hebben hierdoor nu het
minst aantal verliespunten van de poule. Maar met nog 5 wedstrijden te gaan is het kampioenschap zeker
geen gelopen race!
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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
Leuker kunnen we het niet maken, wel schoner
Zo’n 4 keer per jaar zitten de meeste Lierse sportclubs bij elkaar in het LSO. Dit is het
Liers Sport Overleg en hierin worden allerlei zaken besproken die de sporten en
sporters aangaan. Je moet dan denken aan evenementen zoals de sportmarathon,
acties die de verenigingen houden om geld in te zamelen, maar ook de indeling van de
zaaluren en andere sporthalaangelegenheden.
Afgelopen week was weer zo’n overleg. Een terugkerend punt daarin betreft de hygiëne van de sporthallen
en bijbehorend sanitair. Het komt er op neer dat het altijd schoner kan, dat sporters niet met schoeisel van
buiten de zaalvloer op mogen, dat de turners hun magnesium moeten opruimen en dat iedereen na gebruik
de materialen terug zet en de rommel opruimt.
De afgelopen periode hebben jullie waarschijnlijk ook wel gemerkt dat het echt een stuk minder schoon is.
De vloeren zijn vies en de toiletten en douches kunnen ook beter schoongemaakt worden. Optisport, het
bedrijf dat de sporthalruimte verhuurt, is zich daar bewust van en probeert daar alles aan te doen. Dit heeft
de afgelopen periode echter niet mogen helpen en daarom is er op aangedrongen dat ze hier nu echt werk
van gaan maken. En laten we eerlijk zijn, een prachtige accommodatie als Vreeloo verdient ook niet anders.
Hoewel Optisport verantwoordelijk is voor de algehele schoonmaak, rekenen zij natuurlijk ook op de
gebruikers. Daarom voor jullie ook de vraag en de taak: zet alle materialen netjes terug in de opbergruimtes,
daar zijn vakken voor aangebracht. Neem je flesjes, fruitreepwikkels, boterhamzakjes, douchegel, shampoo
en alle andere rommel mee naar huis of gooi het in de prullenbak. En (bier)flesjes in de kleedkamers zijn
echt heel gevaarlijk, niet doen dus!
Wij als gebruikers kunnen helpen, neemt niet weg dat de normale schoonmaak goed geregeld moet zijn.
Daar wordt hard aan gewerkt, neem dat maar van mij aan. Mocht je overigens nog iemand weten die 30 uur
per week (gecertificeerd) wil schoonmaken, Optisport is op zoek …
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Gratis cursus AED bij LYRA
Zoals jullie vast wel weten hebben we in onze kantine een mooi AED apparaat (Automatische Externe
Defibrillator) hangen. Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. Een
AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren.
Sommige mensen binnen onze vereniging hebben een EHBO diploma of hebben een cursus reanimeren
gedaan. Dit is waardevol, omdat je wel moet weten hoe zo’n ding werkt. Sterker nog, niet zomaar iedereen
mag een AED bedienen.
Uiteraard hopen we dat hij nooit nodig zal zijn, maar voor het geval dat toch moet, organiseren onze
sportvrienden van voetbalvereniging LYRA een cursus. Deze cursus duurt maar één avond. De cursusdagen
zijn op dinsdagavond 24 februari en op 3 maart, aanvang 20:00 uur. Bij meerdere aanmeldingen kunnen ze
eventueel nog een extra cursus dag organiseren.
Vind je het waardevol om deze cursus te doen, voor jezelf, maar ook voor je vereniging of wil je weer eens
een opfrisser? Laat het mij dan weten, dan meld ik je aan. Deelname is kosteloos.
Jan Jaap Elenbaas
voorzitter@ckv-valto.nl / 06-29585387

Nieuws van de sponsorcommissie
Potgrond i.p.v. sinaasappels
Dit jaar stappen over van jaarlijkse Sinaasappelverkoop naar Potgrondverkoop. Sinaasappelverkoop leverde
steeds minder op en met Potgrond verwachten we meer te kunnen verdienen. ODO heeft al 15 jaar goede
ervaring met deze actie. Bas van Buuren heeft ons benaderd (via Niels) om deze actie ook in De Lier te
houden. We hebben lang geleden de actie eerder gedaan in De Lier en dat was ons toen ook goed bevallen.
Potgrond heb je vroeg in het voorjaar nodig en onze dienst is dat we het bij de mensen thuis brengen. Het
plan is globaal als volgt:
• advertentie in De Lierenaar begin februari
• jeugd deur aan deur verkoop van potgrond en tuinaarde voor de voorjaarsvakantie
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• online bestellen tot 1 maart
• oudere jeugd en senioren bezorgen bestellingen aan huis (half maart)
Voor deze actie zijn we opzoek naar hulp!
• We hopen op hulp van de hele vereniging bij verkoop en bezorging van de potgrond en tuinaarde.
• We zoeken iemand die ons kan/wil helpen met de communicatie (advertentie e.d.)
• We zoeken mensen met handige oplossing (materialen) om de distributie soepel te laten verlopen
(wagens, karren etc)
Schroom niet ons te benaderen!
vriendelijke groeten,
Richard van Dasler (06 51550651) &
Michiel van den Bos (06 52494559)

___________ Einde sponsorcommissie nieuws _______________
Nieuws van de AC

We"gaan"weer"bowlen!""
Vrijdag%6%maart%
Met"alle"teams,"van"de"welpen"tot"en"met"de"B,"gaan"we"gezellig"bowlen"en"daarna"
eten"in"de"Villa."Kijk"op"het"volgende"schema"wanneer"je"verwacht"wordt;"hoeveel"het"
kost"en"waar"je"moet"verzamelen.%
Team%

Verzamelen%

Kosten%

Afgelopen%

F"&"Welpen"

Villa"Valto"

15:45"

5,00"€"

17:45"

D"&"E"

Villa"Valto"

16:45"

5,00€"

18:45"

B"&"C"

Bowling"

17:55"

6,00"€"

20:00++"

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
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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
31-1-2015
07-03-2014

Tijdstip:
Valto 1
Valto 1

Swift 1
Fortis 1

15.50 uur
18.10 uur

Team van
de week
F1+ F2
D5

Speler
Valto 1
Sharon

Video
Michael
Thijs

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

Even voorstellen! Team van de week Valto F1

Wie spelen er allemaal in dit team?
Isa Stolk, Tim Krapels, Mieke Stolze, Anne van Geest , Milan Lansbergen en Renske van Kester
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wie zijn de trainers/coaches?
Coaches zijn Nikki van Spronsen en Marco Stolze de trainers zijn achtereenvolgens Rianne, Nikki, Lysanne,
Joyce, Manon, Max, maaike, Bas, Martijn , Sheila en Lisette, dus als dat niet goed meer goed komt, weten
we het als F1 niet meer
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan dit team erg goed?
De F1 is goed in aanvallen en allemaal kunnen ze goed scoren. Ook in verdedigen groeien ze iedere week
en nu de tegenstanders moeilijker worden , zie je de kids die makkelijk omgaan met een moeilijke
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tegenstander. Groot, wendbaar of kleine tegenstanders , ze kunnen al goed omgaan met veranderingen en
dus staan ze na meer als de helft te hebben gespeeld nu bovenaan.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat vindt dit team nog moeilijk?
Wat dit team nog moeilijk vindt, is af en toe luisteren naar de coaches en een wedstrijd geconcentreerd
uitspelen. Na de 1 helft zijn ze vaak moe en dan gaat de concentratie eraf, maar hieraan wordt ook zeker
gewerkt door Rianne , die ze het nodige bijbrengt. Verder is het genieten hoe de F1 iedere week groeit in
kwaliteit en slimheid.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Het leukste wat wij toe nu hebben meegemaakt , is dat we herfst kampioen zijn geworden en dat we nu pas
dit seizoen 1 wedstrijd hebben verloren. Het gaat dus zeer goed met ons !
………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
Tja , wat wordt de uitslag? Dat is altijd lastig in te schatten ,maar als F1 zijn we positief en wij denken dat
Valto 1 met 18-13 gaat
winnen.……………………………………………………………………………………………………………………
..
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
Wij zijn zaterdag de 31 e januari vrij , maar moeten de eerstvolgende wedstrijd op 7 februari wederom tegen
Ondo korfballen

Even voorstellen! Team van de week Valto F2

Wie spelen er allemaal in dit team?
Lucas Elgersma
Sanne Hanemaaijer
Maartje van Leeuwen
Tim van Lier
Jonne van der Meer
Noortje van Vliet
Wie zijn de coaches?
Erik Elgersma en indien nodig Johan van der Meer
Wat kan dit team erg goed?
Samen spelen en snelle tegenaanvallen.
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0174 540654

Wat vindt dit team nog moeilijk?
De rust bewaren als het even tegen zit.
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Winst in de laatste seconde tegen Dijkvogels!
Wat wordt de uitslag voor Valto 1 zaterdag?
19-18, zal lastig worden, maar moet goed komen met aanmoediging van de F1 en F2!
Tegen wie moet dit team zelf zaterdag spelen?
De F2 heeft een vrij weekend.

________________ Einde AC nieuws ____________________
Nieuws van de Technische Commissie
Oeps…. Hadden we bijna de punten op zak met Valto 1 tegen ODO
1, verzuimen de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen. 1 punt voor
ons en 1 punt voor onze Maaslandse vrienden dus. Ook Valto 2 en
Valto 3 speelden gelijk. A1 en A2 verloren. Bij de jeugd verder weer
veel gewonnen wedstijden.

Belangen in de slotfase competitie en gevolgen voor
invallen
We naderen de laatste paar wedstrijden. Dat betekent (met name voor onze wedstrijdsport teams) dat we
goed kijken naar de belangen per wedstrijd. Daar waar nodig zullen we spelers laten invallen in teams waar
op dat moment het belang het hoogste is. Dat is soms vervelend maar echt noodzakelijk om volgend jaar
weer in deze klassen uit te komen! Graag jullie begrip. Heb je vragen? Kom naar me toe.

Oefenen voor het veld
De oefenwedstrijden voor het veld zijn weer geregeld en wel op 14 en 21 maart. Check de Valto website
onder “Competitie->Wedstrijden” en scrol helemaal naar beneden. Of kijk onder “Teams” bij jouw team. Boek
ze in je agenda zodat je niet af hoeft te zeggen!

Zaalfinale Ahoy op 5 april 2015
Hoewel de kaartverkoop voor de zaalfinale in Ahoy dit jaar pas op 5 februari. Maar Valto heeft alvast 25
kaarten veiliggesteld en wel voor de mooie prijs van 15 euro per persoon. Let op: bij deze prijs zit nog geen
vervoer inbegrepen. Meld je bij ondergetekende als je mee wilt. Later kijken we dan even of we met auto’s of
een bus gaan. Daarvoor kan er dus nog wel een bedragje bijkomen.
De zaalfinale vindt plaats op 5 april a.s. en je krijgt maar liefst 3 spectaculaire wedstrijden te zien: de finale
van de A-Hoofdklasse, de kleine finale voor de korfbal league en natuurlijk de finale van de league. Kortom,
je wordt de hele middag en avond bezig gehouden. Ga jij mee?

Eindelijk: de APP voor jouw korfbalinfo
Daar is ie dan, de APP voor jouw korfbalinformatie. Met je team, je wedstrijden en de uitslagen. Ook kun je
naar alle andere teams kijken. Pik de APP op in de Apple Appstore of Google Pleaystore (naam:
Sportlinked) of kijk op www.sportlinked.nl.
Als je de APP hebt gedownload moet je jezelf registreren. Dat doe je met:
1) Je achternaam zoals deze bij de bond bekend is.
2) Je spelerskaartnummer zoals deze bij de bond bekend is.
3) Je e-mail adres zoals Valto die kent (waarop je bijvoorbeeld je contributiefacturen ontvangt).
Heb je twijfels hierover? Op de Valto site staat een handleiding. Lukt het nog niet, stuur mailtje naar
ondergetekende. Let op: binnenkort zullen de papieren wedstrijdformulieren vervallen en wordt alles
geregeld via deze APP.

Kangoeroes
Onze kangoeroe instuif van begin januari heeft effect. Wederom 8 kangoeroes die lekker bij Valto komen
spelen. Hopelijk worden ze alle 8 straks lid van Valto! Goed gedaan dames die de kangoeroes onder hun
hoede hebben!
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Beach korfbal
Zin om te beach korfballen? Hier zijn twee evenementen waar een team op basis van inschrijving aan mee
kan doen:
21 februari: NK-Jeugd indoor: http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/nk-jeugd/
11 en 12 juli 2015: Toernooi bij Fortuna’68: http://fortunatoernooi.nl

Per direct: aangepaste trainingstijden
Per direct wijzigen een aantal trainingstijden op dinsdag:
18:30 – 19:30

hal 2

Valto B2

19:30 – 20:30

hal 2

Valto 3/4 (oneven weken)
Valto 5/6/7 (even weken)

20:30-21:30

hal 2

Valto 3/4 (even weken)
Valto 5/6/7 (oneven weken)

Trainingen Valto 3/4/5/6/7
Dinsdagen:
Oneven weken
(Jan 27, Feb 10 en 24, Maart 11)

19:30 Valto 3/4
20:30 Valto 5/6/7

Even weken
(Feb 3, 17 en Maart 3)

19:30 Valto 5/6/7
20:30 Valto 3/4

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:
e

Rob van der Stelt

e

Arnold Kok

e

Mark van Geest

e

Johan van der Meer

e

Bart van Muyen

1 dinsdag vd maand
2 dinsdag vd maand
3 dinsdag vd maand
4 dinsdag vd maand
5 dinsdag vd maand

Herhaling berichten
Trainers en coaches komend seizoen
Het bestuur van Valto is verheugd te kunnen melden dat overeenstemming is bereikt met de
begeleidingsstaf voor de seniorenselectie in het seizoen 2015/2016. De begeleidingsstaf zal komend
seizoen bestaan uit:
•
Marco Swikker – Hoofd trainer / coach
•
Teun Voskamp –Trainer / coach
•
Chris van Staalduinen –Trainer / coach
•
Patrick Boeters – Team manager
De selectie van Valto zal komend jaar bestaan uit 3 teams. Het bestuur heeft gemeend de selectie te
moeten vergroten vanwege de aanwas van goede kwaliteit jeugdspelers. Daarnaast wil Valto een brede
basis neerleggen voor de toekomst van de selectie.
Voor Marco Swikker en Teun Voskamp is dit het vierde jaar dat zij de selectie onder hun hoede nemen.
Marco Swikker heeft het enorm naar zijn zin bij Valto en ziet nog veel mogelijkheden voor verdere
verbetering van korfbalspel bij Valto.
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Valto 1 en 2 komen uit in de (reserve) eerste klasse KNKV. Valto 3 komt uit in reserve 3e klasse KNKV.
Het bestuur heeft tevens overeenstemming bereikt met de begeleidingsstaf voor de juniorenselectie. De
begeleidingsstaf voor de junioren van Valto zal komend seizoen bestaan uit:
•
Hugo van den Berg - Trainer/coach
•
Rosanne van Staalduinen – Team manager
De junioren selectie zal komend jaar bestaan uit 2 teams: Valto A1 en A2.
Hugo van den Berg ziet komend jaar een verjonging van de teams en gaat graag de uitdaging aan om de
Valto A jeugd op het huidige niveau te houden (overgangsklasse / eerste klasse).

Trainingstijden en jeugdtrainers komend seizoen
Voor komend seizoen gaan we de werkwijze van de invulling van trainingstijden en trainers veranderen.
Vanwege de verschillende trainingstijden, zaal en veld, die de teams hebben is het altijd een flinke klus om
het rond te krijgen en om het naar ieders wens te kunnen invullen.
De TC is begonnen bij de beschikbare ruimtes in de zaal, daaraan zullen de trainingsuren en de teams
gekoppeld worden. Deze tijden zullen gekopieerd worden naar het veld.
Daarna gaan we bij de trainers langs om te bekijken waar we welke trainer kunnen indelen.
We gaan ervanuit dat hierdoor een betere verdeling van de ruimtes zal ontstaan, maar ook van de trainers.
Hierdoor zal iedereen minder belast worden en we verwachten meer rust en uiteindelijk meer plezier en een
beter resultaat.
Namens de TC,
Bart van Muyen
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

VALTO BIDONS
Het is belangrijk dat er door alle spelers goed gedronken wordt, zowel tijdens wedstrijden als bij de training.
Dit wordt vaak onderschat. Het drinken van water is voor een sporter namelijk erg belangrijk. We willen als
club graag dat spelers tijdens de training en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, genoeg drinken!
Aan bovenstaande is door iedereen gehoor gegeven, onze complimenten aan de ouders, trainers en
coaches!!
Afgelopen maand zijn er binnen de club zo´n 100 echte Valto bidons in omloop gekomen en dit is ook goed
te zien als je de sporthal in loopt! Zeker bij de jongsten wordt er goed gebruik van gemaakt!
Nog een tip voor iedereen. Zorg ervoor dat de bidon (en het water drinken!) naast je schoenen, broekje/rokje,
etc. behoort tot je standaard korfbaluitrusting. En vergeet hem niet te legen na het sporten, en spoel hem
even om voordat je hem weer vult!
De bidons zijn uiteraard nog te koop (€ 2,50). Je kunt mij altijd even aanschieten of je stuurt even een mailtje
/ berichtje per app.
Groet,
Johan van der Meer
06-53154889
cooAenB@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

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

De Bijblijver, 26 januari 2015

12

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

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

Ik was er zaterdag zelf bij (2)
Op de een of andere manier begon het zaterdagmorgen toch weer te kriebelen. Spoedig begreep ik de
signalen, ik werd naar de sporthal getrokken. Het was aanmerkelijk rustiger dan vorige week. Het betekende
wel dat ik meer moeite had om ongemerkt rond te lopen en de ogen goed de kost te geven. En dat is weer
prima gelukt. F4 heb ik het veld zien verlaten met een prachtige overwinning in de broekzak. Bij E5 liep het
niet zo goed. Een nederlaag met enorm grote cijfers. Gelukkig bleven de koppies niet al te lang hangen. E2
speelde gelijk en de andere drie thuisspelende E –teams wonnen, waarbij E1 wel stevig uithaalde. D1 streed
tegen een team van die grote Delftse club en trok heel nipt aan het langste touwtje. D4 won en D5 verloor.
C2 en C3 konden het niet bolwerken en werden met een nederlaag onder de douche gezet. C1 had volgens
mij met wat meer geluk met hogere cijfers moeten winnen.
B2 won wel en dat A2 echter niet. Bij de senioren thuis won niemand en verloor niemand. De enige partij
was een stevige derby tegen ONDO en die werd afgefloten bij een 7-7 eindstand.
Wat VALTO buiten deze zaal heeft gepresteerd is mij gans onbekend. Het lijkt me overigens wel eens leuk
om te proberen op één zaterdag alle uitspelende teams te bezoeken….zou dat mogelijk zijn zonder
TomTom? Daar moet ik over na gaan denken.
Thuis heb ik nog even alles op me in laten werken. Wat was mij opgevallen op deze zaterdag? De
scheidsrechter. Wat een hondenbaan. Ook bij korfbal. Minimaal de helft van de spelers vindt volgens mij dat
de scheidsrechter volkomen ten onrechte voor iets fluit of juist niet fluit. Aan de gebaren van de coaches te
zien wordt er wel heel veel in het nadeel van hun team gefloten. Uit de monden van het publiek (ouders van
zestienjarige korfballers) komen de meest afgrijselijke woorden. Wie de schoen past, moet die ook maar
aantrekken.
Heb je bij voetballen de ‘buitenspel’-problemen, dan heb je bij de korfbal de ‘verdedigd’-problemen. Nu kan
ik me daar nog iets bij voorstellen, maar ga eens kijken bij een wedstrijd op het allerhoogste niveau. Dan zul
je merken dat daar nog zelden sprake is van verdedigd. Verdedigen ze daar dan zo slecht, of fluiten de
scheidsrechters daar zo slecht. Dat zal toch niet waar zijn.
Ik hoop dat de leden van VALTO die telkens weer bereid zijn om wedstrijden te fluiten zich van
bovenstaande reacties niets aantrekken. Heel veel mensen waarderen jullie inzet.
Ineens schiet me een oplossing te binnen voor de thuisfluiterproblematiek. Ik ga dat voorleggen aan de
KNKB. Voortaan brengt bij de breedtesport iedere uitploeg zijn eigen scheidsrechter mee en die zal die
wedstrijd moeten fluiten. Doe je dat niet, dan begint de thuisploeg met een 5-0 voorsprong. Let er maar op,
alles in één keer opgelost. Geen enkele wedstrijd meer zonder een scheidsrechter. En let op: volgend jaar
hebben we dan alleen nog uitfluiters.
Misschien ben ik er zaterdag wel weer.
To Val
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Wedstrijdverslagen
Valto 1 krijgt koekje van eigen deeg!
Sponsor: Martin Stolze b.v.
Afgelopen zaterdag stond de derby tegen ODO op het programma.
Vorige wedstrijd eindigde in de thuishal van Valto met 20-18 voor
de Lierse club, dus ODO was gebrand om deze wedstrijd wel te
winnen. Aangezien het vanaf plek 3 t/m 7 allemaal erg dicht bij
elkaar ligt op de ranglijst is het noodzakelijk voor Valto 1 om
wedstrijden te winnen.
Kees Verkade begon vandaag in de basis van Valto 1, omdat Niels
Koole de hele week last had van griep. In een afgeladen sporthal,
waarin het meegereisde publiek van Valto duidelijk meer geluid
produceerde dan het publiek van ODO, begon de wedstrijd goed
voor Valto. Frank de Rijcke scoorde binnen de minuut een korte
kans en daarmee stond het 0-1. Al snel werd duidelijk dat de
scheidsrechter een belangrijke stempel op de wedstrijd zou
drukken, want binnen 5 minuten werden er al twee vrije ballen
gegeven en werd de eerste strafworp gegeven aan ODO. Waardoor de stand weer gelijk werd, 1-1. Rob de
Ruiter maakte direct hierna 1-2, maar aan de andere kant was er weer de aansluiting van ODO. Het leek
weer net zo’n wedstrijd te worden als de vorige keer, waarin beide ploegen dicht bij elkaar bleven. Wel was
het Valto dat steeds het initiatief nam, door steeds aan de positieve kant van de score te blijven. Door
doelpunten van Frank de Rijcke, Lisanne Onck en Rob de Ruiter stond het na 17 minuten spelen 6-7. Nu
brak er een fase aan waarin Valto de teugels een beetje liet vieren, waardoor ODO het initiatief over kon
nemen, 8-7. Kees Verkade maakte de stand weer gelijk met een korte kans. Valto kon maar moeilijk grip
krijgen op de snelle acties van een dame van ODO, waardoor ODO makkelijk tot scoren kwam, daarbij ook
wel geholpen door de scheidsrechter die overal een vrije bal of strafworp in zag. Hierna maakte Thom
Voskamp weer gelijk, 9-9. Nu kwam ODO nog twee keer op voorsprong, 10-9 en 11-10, hierna zou Valto
eigenlijk de hele wedstrijd de boventoon voeren. Door doelpunten van Kees Verkade, Frank de Rijcke en
Rob de Ruiter werden de kleedkamers opgezocht met een ruststand van 12-13. Een eerste helft met veel
doelpunten en een hoog tempo.
In de rust benoemde coach Marco Swikker de puntjes die beter moesten worden gedaan. Iets meer ruimte
geven voorin, omdat ODO nog nauwelijks velddoelpunten had gemaakt en zo min mogelijk vrije ballen tegen
zien te krijgen.
De tweede helft begon erg goed, binnen 6 minuten was het gat vergroot naar 4 doelpunten. Deze
voorsprong van vier doelpunten bleef tot de 15-19 staan door doelpunten van Thom Voskamp en Lisanne
Onck. Er waren nu 16 minuten gespeeld in de tweede helft en het leek dat Valto deze wedstrijd uit zou
kunnen gaan spelen. Maar helaas begon het hoge wedstrijdtempo zijn tol te eisen, er werd minder energie
geleverd in het aanvalsvak waardoor de score maar niet kon worden vergroot. De verdediging van Valto kon
weliswaar lang stand houden, maar kon niet voorkomen dat ODO langzaam dichterbij kwam, nadat er 12
minuten lang niet was gescoord was het ODO dat de 17-19 maakte. ODO begon er weer in te geloven en
Valto kwam onder druk te staan. Het verschil werd wel weer direct 3 doelpunten voor Valto en met nog 3
minuten te spelen, moet dit toch goed uit te spelen zijn. Helaas lukte dit niet, ODO kreeg een dubieuze
strafworp en zo werd het 18-20. Hierna kreeg ODO nog een dubieuze strafworp(iedereen bij Valto dacht aan
een aanvallende fout, maar de scheidsrechter blijkbaar niet) en werd het 19-20. Hierna onderschepte de
verdediging de bal met nog 1 minuut te spelen, kon het aanvalsvak van Valto het uitspelen, maar door een
plaatsfout kwam de bal weer bij de aanval van ODO en konden zij 20 seconden voor tijd de 20-20 maken.
Nu was er te weinig tijd om nog een fatsoenlijke aanval op te zetten en bleef het dus 20-20. Waar Valto
gewoonlijk zelf goed in is (een achterstand in de slotfase goedmaken), zag nu de tegenstander dit doen.
Helaas!

Valto 2 – Kinderdijk 2
Op zaterdag 17 januari moest Valto 2 tegen Kinderdijk 2. Hier moesten de punten worden gepakt om niet in
de degradatiezone te belanden. De wedstrijd begon met: Luuk, Niels, Manon en Mirjam in de aanval en het
verdedigingsvak met Pieter, Kees, Nikki en Mariska. De score verliep al snel naar 4-0. Hierna scoorde Valto
iets minder snel en begon Kinderdijk ook te scoren, waardoor de score op 8-4 stond. Dit was een goede
eerste helft, waar er goed achterverdedigt werd. Hier had Kinderdijk moeite mee, waardoor ze niet scoorde.
De ruststand was 11-5. De tweede helft kon Valto 2 minder de korf vinden, waardoor het de eindstand 19-7
was. Het was een goede wedstrijd waar de korf weer gevonden werd. We hebben ondertussen tegen oranje
wit deze spannende pot eindigde in een 18-18 gelijkspel. Wij hopen u allen volgende om 14:30 te mogen
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verwelkomen in sportcentrum Vreeloo hal 1. Hier gaan wij de strijd aan met Swift en zullen hen het vuur aan
de schenen leggen!
Tot komend weekend,
Groetjes Valto 2

Valto 3 haalt een punt in een moeizame wedstrijd
Er heeft al weer en paar weken geen stukje van het 3e in gestaan, dus ik dacht dan pak ik het maar weer
op.
Hoe gaat het met VALTO 3? Nou, eigenlijk niet zo goed. Na 9 wedstrijden, waarin maar vijf punten werd
gehaald, staat VALTO op de één na laatste plek. Aangezien het doel van deze competitie minimaal
handhaven is, is dit dus een probleem. De nummer laatst (dit lijkt VEO te worden….) degradeert en van de
24 nummer 7’s degraderen er nog eens 21. VALTO 3 moet dus nog hard aan het werk om niet op die 7e
plek te belanden…..
Zaterdag was in de thuishal ONDO 3 de tegenstander. ONDO had 6 punten en stond daarmee dus 1 plekje
boven VALTO. Uit werd er met grote cijfers van deze ploeg verloren, 21-15, maar toen miste het 3e een
aantal basisspelers. Dit keer waren we op volle oorlogssterkte en hadden we ook een goed gevulde bank,
dus we waren klaar om de strijd aan te gaan!
Helaas kon dit niet omgezet worden in een goede wedstrijd, omdat het maar niet wilde lukken om te scoren.
Het enige goede nieuws was, dat ONDO ook moeite had met scoren. Met rust was de stand 3-4!
In de 2e helft zag je hetzelfde beeld en bleef aan beide kanten het probleem dat er te weinig gescoord werd.
ONDO wist uit te lopen naar een 3-6 voorsprong, maar VALTO bleef er voor gaan en knokte zich terug in de
wedstrijd en wist zelfs een voorsprong te pakken, 7-6. Met nog een minuut te spelen, gaf de scheidsrechter
een discutabele strafworp aan ONDO, maar die werd gemist. De scheidsrechter had echter een overtreding
gezien (te vroeg inlopen van VALTO), dus de strafworp mocht overgenomen worden. Ook deze werd gemist,
maar weer vond de scheidsrechter dat er te vroeg ingelopen werd. Ongelofelijk! En ja, de 3e keer ging de
strafworp er dan toch in en werd de stand gelijk getrokken, 7-7. In de resterende minuut kreeg VALTO nog
kansen op de winst, maar hinkte de aanval ook op de gedachte: de bal mag niet meer naar de aanval van
ONDO, want verlies zou helemaal desastreus zijn. Hierdoor misten de schoten misschien net even de
overtuiging en floot de scheidsrechter af bij een 7-7 eindstand. Gemengde gevoelens bij de spelers: scorend
werd er gewoon te weinig gebracht en daar waren we alleen zelf debet aan, maar als je dan in de laatste
minuut nog zo benadeeld wordt door de scheidsrechter……Hopelijk gaat dit verliespunt niet bepalend zijn
voor de eindstand in de competitie.
Huidige stand:
1
2
3
4
5
6
6
8

KVS / Maritiem 4
ODO 3
Pernix 4
Tempo 4
ONDO 3
DES 3
Valto 3
VEO 4

10
10
10
10
10
10
10
10

9

1
8
7
3
2
2
2
1

0
0
1
2
3
2
2
1

2
2
5
5
6
6
8

19
16
15
8
7
6
6
3

222
167
141
140
124
130
133
98

114
124
128
164
131
143
149
202

(108)
(43)
(13)
(-24)
(-7)
(-13)
(-16)
(-104)

Op het programma staat nog: Tempo uit, KVS thuis, Pernix uit en als laatste DES thuis.
Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de wedstrijd tegen DES erg belangrijk worden! We houden jullie op de
hoogte!
Groetjes VALTO 3

Tempo 12 - Valto 6
Het tot nu, lees 2015, toe ongeslagen Valto 6 ging op bezoek bij Tempo in Alphen a.d. Rijn.
Door enkele afwezigen werd er hulp gezocht uit Valto 5. Vincent en Imke waren bereid om met ons mee te
gaan. Frank die op hoogtestage was geweest en de grote paniek om rijders op de app gelezen had, besloot
ook om mee te gaan
Nadat we uitgevogeld hadden in welke zaal we moesten spelen, begon de wedstrijd. Valto startte niet echt
scherp, waardoor het na een kwartier 5-1 achter stond. Valto begon als een diesel warm te draaien en kon
ondanks het missen van een strafworp toch nog terug komen tot een 6-4 ruststand.
In de rust werd besproken, dat het wat scherper moest. Gelukkig luisterde GJ en scoorde gelijk na rust de 65. Rinze besloot als aanvoerder het goede voorbeeld te volgen en dus 6-6. De wissels Vincent voor Ruud en
Imke voor Linda werden ingebracht om het verschil te gaan maken. Jammergenoeg kon Tempo blijven
volgen wat leiden tot een 11-11 stand, 5 minuten voor het eindsignaal. Als laatste troef werd Frank nog
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ingebracht voor GJ om nog wat te forceren. Helaas mocht dit niet helpen en viel de score aan de andere
kant, dus een 12-11 eindstand. Scores Rinze 4x, Gerda 3x, GJ 2x, Jelle en Ruud 1x.
Helaas het 1e verliespartij van 2015, maar met uitzondering van het 1e kwartier een goede wedstrijd.
De wedstrijd werd nog afgesloten met een gezellig etentje bij restaurant de Gouden Bogen.
Ps Let op in de Limushallen te Alphen a.d. Rijn , de douches zijn glad.

Ondo 6 – Valto 7
De stukje zijn dit seizoen niet zo vanzelfsprekend meer. Het is niet omdat we niet tegen ons verlies kunnen
of zo want eigenlijk gaat het best goed.
Afgelopen zaterdag hadden we de inhaalwedstrijd tegen ONDO in de Hoekstee op de rol staan. De 2 weken
ervoor behaalden we overwinningen op Paal Centraal 3 en Dijkvogels 5.
Onze damesbezetting was wat magertjes. Gelukkig wilden Ryanne Boeters, Lisa de Rijcke en boem boem
Mariska Moerman ons assisteren en hoe.
Ondanks het felle aanvalsspel van ONDO waren wij het die steeds scoorden waardoor in de rust ONDO al
redelijk moedeloos was. Het was inmiddels al 2-9. Met al 3 knallers van Mariska. Om ONDO een beetje te
sparen lieten we Mariska na de rust aan de kant J. Lisa kwam in haar plaats en mikte de eerste bal direct
raak. Toen ONDO begon in te lopen, hebben we Mariska weer ingezet. Haar scoringsdrift was nog niet ten
einde en nogmaals gingen er 2 in.
Het leuke was dat iedereen zo’n beetje gescoord had. De teller stopte pas bij 8-18. Een mooie verdubbeling
van onze ruststand.
e
We staan inmiddels weer 3 en onze degradatiezorgen zijn in ieder geval voorbij. Zou wat zijn degraderen
e
uitde 7 klasse J.
Ryanne, Mariska en Lisa bedankt voor jullie hulp.
Groet Peter

Veo A4 – Valto A3
Jaja.. zaterdag 24 januari.. de ochtend dat we al om half 9 moesten vertrekken. Daar zagen de meesten van
ons toch wel tegenop. Veel hadden al een hele week toetsweek gehad, 6 uur het wekkertje om weer verder
te leren, en dan moest je ook nog eens zo vroeg vertrekken! Ondanks dat stond iedereen er wel om 5 over
half 9 en vertrokken we richting Voorburg. De meiden begonnen in de kleedkamer met een ochtend-danswarming-up. Maar daardoor waren ze vergeten in te schieten! Dan maar na het praatje gelijk warmlopen en
inschieten! De vakken waren :
Derk, Wouter, Romy en Inge
Bo, Lysanne, Kirsten en Esmee
Dit was de laatste week dat ik na mijn herstel van mijn gebroken pols op de bank zat en ik zou volgende
wedstrijd weer mee doen! Het begon eigenlijk al gelijk niet zo lekker… De verdediging liet 2x achter elkaar
een doorloop door. Dat kon natuurlijk echt niet. Zeker niet tegen deze tegenstanders, die nou niet echt een
gevaar zouden moeten zijn. Dit was even een ‘wake up call’ en we moesten dit weer zien in te halen!
Gelukkig met resultaat, want na een mooi schot en nog 2 doorlopen stonden we 2-3 voor! Nu moesten we dit
wel zien vol te houden, want vorige wedstrijd hadden we het ook al onnodig spannend tegen hun gehouden.
We hadden op het nippertje gewonnen en nu moesten we ons niet aan hun tempo gaan aanpassen. Toch
scoorde Veo weer en stond het 3-3. Er kwam alleen nog niet echt vooruitgang in. Er ontbrak een beetje
ochtendpit en we gingen dan ook met een gelijke stand de rust in. Even een peptalk van Ron en Denise en
er nu echt vol voor gaan! Ondanks dat bleef het een hele tijd rustig. Er gebeurde aan beide kanten niet veel.
Toch creëerde we steeds meer kansen, maar niks zat erin… Toen pakte Veo hun kans en scoorde snel na
elkaar 2 doelpunten en we stonden opeens 5-3 achter. Gelukkig konden we dit wel terugkrijgen tot een
gelijke stand van 5-5. Dit zou nog eens spannend gaan worden, zeker aan de kant!! Dat werd het ook nog
eens! Tot aan de laatste 2 minuten bleef het een gelijke stand van een magere 5-5… Hoe kon dat nou? We
waren beter dan hun, maar ze gingen er maar niet in. Toen Veo nog afsloot met een laatste 6-5 hadden we
toch echt verloren. Heel jammer! We zijn tot de conclusie gekomen dat een wedstrijd zo vroeg in de morgen,
niet echt ons ding is.. Over 2 weken hebben we de volgende wedstrijd, hopen dat we dan een overwinning
halen!
Groetjes Rosalie

KVS B1 – Valto B1
Na weken geen stukje van Valto B1 is hier weer een wedstrijd verslag van de wedstrijd KVS B1 – Valto B1.
Om half 12 vertrokken wij naar Scheveningen. We waren daar lekker op tijd dus we hadden al een goede
voorbereiding. Petra zei in het praatje dat het een belangrijke wedstrijd was die we moesten winnen. Goed
warmlopen, rekken en strekken, want ja…. We hebben al zoveel blessures en ook al veel gehad dit seizoen.
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De vakken waren in de aanval: Thijs, Rick, Maaike en Daphne. In de verdediging starten: Ruben, Simon,
Lisa en Vera Lagerwerf. Op de bank zaten: Sheila en Martijn. En Vera die nog steeds geblesseerd is. De
wedstrijd begon en al snel stond het 0-1 door Thijs. KVS die ook niet heel slecht bezig was scoorde de 1-1.
Ruben scoorde de 2-1 en KVS de 2-2. We wisten al snel dat het geen makkelijke pot ging worden en we
moesten dus alles geven. In het begin ging het goed op KVS scoorde, maar Valto wist dat ook te doen: 2-3
door Rick en de 2-4 door een vrijebal van Thijs. KVS kwam weer dichterbij en scoorde de 3-4. Toen ging het
lopen bij Valto B1: Niet zeiken op elkaar en niet tegen de scheidsrechter, De communicatie ging super goed
en ze beloonde dat dus ook met doelpunten, 3-5 door een mooi schot van onze invalster Vera, 3-6 door een
schot van Maaike, en de 3-7 door Thijs. Het ging echt lekker. KVS die tussendoor ook nog scoorde, 4-7.
Simon scoorde een schot de 4-8. Er werden veel vrijeballen gegeven ook aan de kant van KVS. Zij scoorde
een vrijebal. Maar dat liet Valto zich niet gek maken. 5-9 door Thijs, 5-10 door Ruben en de 5-11 door
Simon. Vlak voor rust scoorde KVS de 6-11. En Natuurlijk scoorde Valto ook: 6-12 door een strafworp van
Thijs, 6-13 door een korte kans van Lisa. In de laatste minuut scoorde KVS de 7-13 en met deze stand
gingen we de rust in. Niet slecht dachten we zelf. Valto kwam met een goed gevoel de kleedkamer uit en we
moesten winnen en ons niet gek laten maken door alles daarom heen! Na de rust scoorde KVS de 8-13 en
natuurlijk hadden wij Rick met z’n mooie doorlopen. 8-14. Toen gingen we toch een beetje mopperen op
elkaar zoals wel vaker gebeurt, 9-14, 10-14. Nou hup koppies omhoog een doorgaan. En dat deed Valto: 1015, 10-16. Door een slordige fout scoorde KVS een strafworp 11-16. Ruben maakte dit weer heel snel goed
door een mooi schot, 11-17, We kregen een doorloop tegen 12-17. De 20 zouden we toch wel moeten halen
in 8 minuten….. En dat gebeurde ook: 12-18, 12-19. Toen kwam KVS met nog 2 doelpuntjes 13-19, 14-19.
Het bleef toen best wel lang stil. En toch op het laatste moment maakten Valto de wedstrijd compleet met
een mooi schot van Maaike. En zo eindigde deze wedstrijd in 14-20! Doelpunten makers zijn: Thijs: 8,
Ruben: 4, Rick: 2, Simon: 2, Vera L: 1, Lisa: 1, Maaike: 2.
Wat een top wedstrijd. Als je heel de wedstrijd zo speelt en zo goed communiceert laat je zien dat je toch wel
in de hoofdklasse thuishoort!! Volgende week gaan we weer gewoon hetzelfde doen. Dan spelen we thuis
tegen Avanti B1 die we ook echt moeten pakken! Om 12:15 hopen wij jullie allemaal te zien om ons heel
hard aan te moedigen!!!!!!!!
Groetjes Valto B1

HKV/ons Eibernest D2 - Valto D2
Vanaf het begin van de wedstrijd ging ons Eibernest vol in de aanval wat resulteerde in een snelle 1-0
voorsprong.
Niet veel later maakte Freek de 1-1 en de ploegen gingen gelijk op .
Valto kwam maar niet in de wedstrijd en ons Ebernest buitte dat goed uit en bouwde de wedstrijd om naar
een 3-1 voorsprong.
Net voor de rust was er een samenspel tussen Jordi en Tessa waaruit Tessa de 3-2 scoorde.
Toen was het rust en na de rust was ons Eibernest nog steeds erg scherp.
Met nog ongeveer 5 minuten te spelen scoorde ons Eibernest de 4-2.
Net voor tijd was er een samenspel tussen Tessa en Daan waaruit Daan de 4-3 scoorde,
Al met al een sterk ons Eibernest en een matig Valto D2
Henk-Jan & Jordi

Valto D4 – Phoenix D2 zaterdag 24 januari 2015
Vandaag hadden de sterren van D4 een thuiswedstrijd tegen de Koploper uit de poule, Phoenix! Dat zou
een zware dobber worden……… Phoenix dacht natuurlijk de winst al binnen te hebben!Want ze hadden nog
geen wedstrijd verloren in de zaal! Maar de wedstrijd verliep heel anders.
We begonnen met Justin, Tim, Laura en Jordan in de verdediging en Daan, Ilse, Stan en Sanne in de
aanval. We hadden veel meer de bal dan Phoenix en konden goed aanvallen. We werkten hard. Er waren
veel kansen en we speelden goed over en zo konden we de eerst helft twee keer scoren! We stonden 2-0
voor! Toen wist Phoenix ook een keer te scoren en gingen we met 2-1 de rust in.
De tweede helft kwam Julia ons team versterken en kon Jordan uitrusten. Phoenix begon de tweede helft
wat feller. Ik denk na een donderpreek van hun coach! Die werd namelijk steeds stiller…Maar Valto liet zich
niet gek maken en ging door met scoren! We maakten nog 4 doelpunten! We hadden nog meer kansen,
maar die gingen er helaas niet in! Phoenix wist er ook nog twee te scoren, maar wij wonnen met 6-3! Echt
super goed gedaan D4! Volgende week weer!
Julia super bedankt voor het invallen!
Groetjes Heleen en Justin
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Valto E2
De meiden van Valto E2 moesten thuis tegen Futura E1.
Het moest een spannende wedstrijd worden want de vorige keer hadden we verloren van Futura.
Helaas was Lisa geblesseerd dus zij kon niet meedoen.
We gingen sterk van start, maar kregen de ballen er nog niet in.
Pas aan het einde van de tweede kwart lukte het ons om er een te scoren.
Dus we gingen de rust in met 1-0 voorsprong
In de derde kwart ging het scoren een stuk beter en konden wij er 3 scoren.
Alleen jammer dat Futura er in de derde kwart 4 scoorde.
Dus we gingen de vierde kwart in met 4-4.
Toen scoorde Futura nogmaals en stonden wij voor het eerst achter.
Daarom scoorde wij gelijk weer en stond het 5-5, alleen na een paar minuten scoorde Futura weer. Wij
stonden dus weer achter en we hadden nog maar een paar minuten. Maar wij wilde geen punten laten
liggen, dus we gingen ervoor en we hebben gevochten.
En gelukkige hebben wij het toch nog gelijk kunnen maken.
Dus we hebben met 6-6 gelijkgespeeld tegen Futura.
Het was weer een spannende wedstrijd waarbij we goed aan mekaar gewaagd waren.
Groetjes Alicia van Dijk en haar vader.

VEO E2 – Valto E3
Vorige week waren er in de poule van de e3 nog twee teams ongeslagen. Valto zorgde er toen voor dat dit
nog maar 1 team was. Dit team VEO was de tegenstander van vandaag. Omdat het een belangrijke
wedstrijd is, hebben Estelle en Mette op hun vrije woensdag nog een extra training meegepakt. Kortom Valto
was tot op het bot gemotiveerd en volledig geprepareerd.
In de eerste 10 minuten zat Mette reserve, omdat ze het verkeerde getal geraden had (zeer democratisch)!
De Lierse kids vliegen erop en zetten gelijk druk. Luke schiet eenhandig op de korf, de bal ketst af, wordt
afgevangen door Dara die direct schiet en de eerste score aantekent. 0-1Valto. De kinderen uit Voorburg
worden daarna sterker en de verdediging van Valto kraakt maar buigt niet. Na tien minuten heeft de coach
een kort moment om het team aanwijzingen mee te geven voor het tweede kwart. De coach van Veo
schreeuwt zo hard dat iedereen mee kan luisteren en ze is duidelijk niet tevreden. Mette komt erin voor
Luke. De donderspeech had blijkbaar gewerkt, want heel snel achter elkaar vallen de 1-1 , 2-1, 3-1 en 4-1
voor Veo. Gelukkig voor Valto is het daarna de rust. Bas gaat even naar de kant en Luke is weer in het veld.
Snel na het fluitsignaal scoort Valto! Estelle met een mooi schot. Coach Petra bewijst dat je met een
positieve speech veel meer kan bereiken. De Lierse kids trekken de gashendel helemaal open en zetten Veo
aan alle kanten onder druk. Een aantal pogingen ketsen af, maar er wordt gevochten voor elke bal. Veo
probeert onder de druk uit te komen en slaat zelfs zo nu aan het basketballen, wat de scheidsrechter
klaarblijkelijk oké vind. Het lukt Valto echter niet om te scoren. In de laatste 10 minuten scoort Veo helaas
nog twee keer, maar ze moeten er heel hard voor werken. In de laatste seconde krijgt Veo nog een
onterechte strafworp mee, gelukkig ging die er niet in. Valto is het niet gelukt om Veo het eerste verlies van
het seizoen toe te brengen, maar de e3 hebben heeft het Valto wel heel moeilijk gemaakt. En de uitslag van
6-2 geeft niet helemaal de krachtsverhoudingen weer.
Mette en Erik

Valto E4 tegen Ondo in Vreeloo
De E4 stond al te trappelen op het veld. Vera en Marleen riepen het team nog even bij elkaar in de
kleedkamer. Daar werd de dubbele doorloop nog even doorgenomen en een peptalk gegeven. Enthousiast
en vol energie kwam de E4 het veld op. Dat het team er zin in had werd de tegenstander ook snel duidelijk.
Na 5 minuten scoorde Nova en 2 minuten later nog een. Dat het zo snel ging, kwam doordat iedereen goed
oplette, goed aangaf en zichzelf vrijspeelde. Ook de dubbele doorloop werd ingezet en de E4 wervelde het
veld over. De toeschouwers moesten goed opletten. Er gebeurde zoveel. 8 minuten later scoorde Roos. En
na de adempauze gingen ze in hetzelfde tempo door. Nova scoorde nog twee keer, daarna Maaike, Roos en
de laatste voor de pauze scoorde Nova. Wat een samenwerking! Na het drinken liep de E4 het veld op.
Maar Ondo bleef ondanks de achterstand flink hun best doen. Ze maakte het de E4 zelf wat moeilijker. Er
werd minder gescoord. Maar toch zag Nova nog een kans en gooide nog een mooie bal door de korf. Maar
Ondo ging niet met lege handen naar huis ze scoorde nog een mooi punt. Goed sportief en vol energie
gespeeld. Heel leuk om naar te kijken!
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Valto E5 – Phoenix E3
Vandaag moest we tegen de tweede uit de poule. Dus we wisten dat we het moeilijk gingen krijgen. En dat
klopt dan ook. Phoenix wist de korf een heleboel keer te vinden, wel 23 keer! Gelukkig maakte Yara ook nog
een doelpunt, een hele mooie afstandsschot. Zo bleven we in ieder geval niet op de nul staan.
Bij de strafworpen wonnen we wel, met 3-1. Jullie nemen ook steeds meer de strafworp al onderhands. Heel
goed, lekker blijven oefenen!
Groetjes,
Helma

Ondo F2 -Valto F1
Vandaag stond voor ons Ondo F2 op het programma.
We moesten er wel vroeg voor uit de veren, maar daar hadden we weinig last van.We begonnen fris en
scherp.
Met de rust alweer met 2-6 voor na een paar flitsende acties.
Door goed samenspel had Ondo weinig in te brengen en wonnen we met 5-18.
Super gedaan!!!!
Volgende week met zijn allen Valto 1 aanmoedigen.
Tot zaterdag!
Groetjes een trouwe supporter

Achilles F1 - Valto F2
We moesten tegen Achilles en die waren best goed. Gelukkig waren we met z’n allen. We hadden helaas
verloren. 9-7 was de stand. En dat was heeeeel jammer, dat we verloren hadden. Zij waren bliiiijjjj, want ze
hadden voor de eerste keer gewonnen. Ik vond het zelf ook heeeeel jammer, balen!!!!
Volgende week gaan we weer winnen, net zoals altijd. We moeten dan tegen KVS en die staan bovenaan.
En wij willen echt winnen, omdat wij nog kampioen willen worden! Dus een spannende wedstrijd.
Groetjes, Jonne (F2)
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