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Sprookjes bestaan!
Afgelopen weekend geen wedstrijden, maar even weg van de doorsnee zaterdag, even weg uit De Lier. Ik
bevond mij het de afgelopen dagen namelijk tussen junioren- en seniorenleden van VALTO in de mooie,
bosrijke omgeving van Ermelo. Het was tijd voor het jaarlijkse trainingsweekend. En wel met het thema
"sprookjes".
Vorig jaar schreef ik al over dit weekend, maar eigenlijk was het bluf. Ik was aangeschoven bij een
vergadering van de organisatie en daar allerlei verhalen gehoord waarop ik mijn stukje destijds had
gebaseerd, terend op ervaringen van 17 jaar geleden. Natuurlijk geeft dat een mooi en bondig beeld van wat
er gebeurt in die paar dagen. Maar … het blijft 'van horen zeggen' … je bent er niet zelf bij geweest. Dit jaar
besloot ik daar verandering in te brengen. Ik zou meegaan. Ik zou beleven en voelen hoe het is om erbij zijn.
Het goede nieuws is: er is niets gelogen aan mijn stukje van een jaar terug. Maar, er is meer! Ik neem jullie
graag mee naar … "De Zandkamp".
Een drukke week was het, veel zaken die afgerond moesten worden, bij voorkeur op tijd deze vrijdagmiddag.
Ik had mij namelijk voorgenomen om in de loop van de avond naar Ermelo af te reizen en mij te voegen bij
de leden die zich hadden opgegeven voor datzelfde trainingsweekend. Rond een uur of 22.00 uur kwam ik
aan en voor mij waren de meeste deelnemers al binnengekomen. Het was nog een klein beetje ons-kentons en in kleine groepjes werd de planning van het weekend besproken. De witte flip-over vellen op de
koelkast vulden zich met turfstreepjes.
Langzaam ging het einde van de dag over in een feestavond met disco, DJ en prima muziek. Iedereen
kwam wat los, zocht elkaar op of liep elkaar tegen het lijf en praatte eens met een ander. De steeds kleiner
wordende groep kampgangers had het prima naar de zin, tot op enig moment de muziek uit ging en
iedereen in een de diepe slaap geraakte. Niet veel later bruut gewekt door de biologische wekker, geholpen
door een biologische geit. Een korte nacht met aansluitend een prima douche en nog even nagenietend van
een fijne eerste avond, waarop ik de vereniging echt weer wat beter had leren kennen.
De volgende dag begon traditiegetrouw met een ochtendwandeling, uitgestippeld door Arco, gedirigeerd
door AT en geheel in sprookjesstijl afgewerkt langs idyllische huizen en landgoederen. Ideaal om echt
wakker te worden en ruimte te creëren voor het ontbijt. Dat was nodig ook, want daarna volgde een strijd om
de beste paintballer van het weekend, die met de minste blauwe plekken en die met het meeste lef. Als
toeschouwer van het geheel was dit uniek om mee te maken en goed voor legio anekdotes. Terug op "Het
Zandkamp" was het tijd voor napraten, diverse spelletjes als ''noem de moeders van alle kampgangers bij
voor- en achternaam" alsmede het ouderwetse "klaverjassen". En aansluitend een heerlijke BBQ, voorbereid
door de helden van het weekend, de koks.
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Na het lekkere eten, begon de bonte avond langzaam op gang te komen. Een avond waar de groepjes
transformeerden in groepen en uiteindelijk één geheel. Fantastisch om te zien en geweldig om mee te
maken. En super om daar onderdeel van te zijn! Niet alleen als voorzitter, maar vooral als lid van deze übergezellige vereniging genaamd VALTO. Er werd gefeest, er werd getrouwd (echt waar!), er werd gedanst,
gebatteld en gezongen. Met zo af en toe enkele kreten tussendoor als "DOE DAT NOU NIET!",
"DAT PAST NIET!" en "GEEN DOPPEN OP VLOER!". Eén en ander aan elkaar gemixt door DJ Steven en
aan elkaar gepraat door DJ Niels Lingen. Alles in sprookjesthema, waar iedereen gehoor aan had gegeven
gezien de mooie outfits. Een avond die zijn weerga niet kende en nog een leven lang in mijn geheugen blijft
bestaan.
Onder het mom van ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent werkte ik een krentenbol en wat scrambled
egg naar binnen, aangevuld met vruchtjes in siroop. Een 5-sterren-hotel is er niets bij! Mark en Thom hadden
hun tafeltennismarathon inmiddels voortgezet die na 4 uur en wegens invallende duisternis de dag er voor
werd gestaakt. De stand is me nooit echt duidelijk geworden. Het stukje bewegen kwam deze morgen vanuit
de benen, met de voeten op de pedalen. Ik mag wel zeggen dat het venijn hem in de staart van het
trainingsweekend zat. Er werd flink gedemarreerd en de conditie van de voorzitter is niet meer wat het
geweest is. Gelukkig was daar op 80% van de route een restaurantje, met terras en appeltaart. En als ik zeg
appeltaart, dan bedoel ik ook appeltaart! De echte die-hards deden nog even de lange route of gingen langs
Zeewolde en Harderwijk. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Uiteindelijk was iedereen op tijd voor PSV AJAX of voor de vertrekkende auto naar De Lier. Het afscheid van de achterblijvers was kort, maar
overweldigend. Tranen in mijn ogen!
Ik sluit deze week af met een dankwoord aan de organisatie van dit geweldige weekend, zonder die
vrijwilligers was deze herinnering niet mogelijk geweest. Zonder de meegereisde leden evenmin. Dank voor
deze bijzondere ervaring. Het was een memorabel weekend. Het was een sprookje! Blijf dit doen, blijf
meegaan. Dit is VALTO!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Een mensenleven is onbetaalbaar!
Weet jij hoeveel mensen jaarlijks te maken krijgen met een hartstilstand?
Weet jij hoe je hulp kunt bieden als dit in jouw omgeving gebeurt?
Weet jij hoe je een AED moet bedienen en wat een AED doet?
Weet jij hoe je moet reanimeren?
Weet jij waar een AED hangt in jouw omgeving?
Vorige week hebben wij via CKV Valto een heel zinvolle avond gehad bij Lyra over reanimeren en de AED.
Alle aanwezigen hadden ooit wel eens een cursus of avond gevolgd maar bijhouden, dat is dan weer even
een dingetje voor velen.
Duidelijk werd dat het best snel weer wegzakt en bijhouden dus erg handig is.
We hopen het uiteraard nooit te hoeven gebruiken maar het voelt goed te weten wat je moet doen (en hoe).
Wie weet komen we daardoor eerder in goede actie mocht het nodig zijn!
Even wat feiten:
16.000 mensen krijgen jaarlijks een hartstilstand.
Buiten het ziekenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week.
Bij de helft van de slachtoffers is het totaal onverwacht.
Zo’n 75% van de gevallen vindt plaats in een huiselijke omgeving.
In 49% van deze gevallen wordt bij reanimatie gebruik gemaakt van de AED.
Een AED geeft elektrische schokken om het hart weer goed te laten pompen.
Om reanimatie tot een succes te maken, is naast het lokaliseren van een AED, snel beginnen met
hartmassage en mond-op-mond beademing van levensbelang.
Het vergroot niet alleen de overlevingskans maar het kan ook blijvende schade voorkomen.
Op steeds meer plekken in Nederland is een AED-apparaat te vinden.
In de Villa is het ons niet bekend, maar sowieso hangt er een AED bij Vreeloo en tennisvereniging ’t Loo.
TIP: m.b.v. de gratis EHBO app van het Rode Kruis kan heel gemakkelijk een AED gevonden worden en de
app biedt ondersteuning bij het uitvoeren van de reanimatie.
Een goede ondersteuning voor snelle hulp bij paniek!
Bedankt CKV Valto, dat jullie ons deze gelegenheid geboden hebben!
Ramona van Dijk, Irma Koornneef, Chantal van Kester
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Oefenen

Oefenen zaterdag 26 maart
16:30
15:15
14:00
14:15
16:30
16:45
15:30
13:00
13:00
12:00
13:00
11:00
12:00
12:00
10:00
09:00
10:00
11:00
10:00
09:30
11:00
10:00
09:00
09:00
10:00
11:00
11:00
11:00
09:00
11:00
10:00

VALTO 1 - Sporting Trigon 1
VALTO 2 - Sporting Trigon 2
VALTO 3 - ODO 3
VALTO 4 - KVS / Maritiem 6
Des 5 - VALTO 5
VALTO 6 - KVS / Maritiem 7
VALTO 7 - ONDO 6
VALTO 8 - KVS / Maritiem 8
KVS / Maritiem A1 - VALTO A1
KVS / Maritiem A3 - VALTO A2
VALTO B1 - KVS / Maritiem B1
VALTO B2 - KVS / Maritiem B3
VALTO B3 - ODO B2
VALTO C1 - Fortuna / Delta Logistiek C2
VALTO C2 - KVS / Maritiem C2
VALTO C3 - KVS / Maritiem C3
Avanti D1 - VALTO D1
KVS / Maritiem D2 - VALTO D2
KVS / Maritiem D3 - VALTO D3
GKV D2 - VALTO D4
Excelsior D1 - VALTO D5
VALTO E1 - KVS / Maritiem E1
VALTO E2 - KVS / Maritiem E2
VALTO E3 - KVS / Maritiem E3
VALTO E4 - KVS / Maritiem E4
VALTO E5 - KVS / Maritiem E5
VALTO E6 - ODO E3
VALTO E7 - ODO E4
VALTO E8 - ODO E5
KVS / Maritiem F1 - VALTO F1
KVS / Maritiem F2 - VALTO F2

De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Biesland
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Cas v Dijkpark
Cas v Dijkpark
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Groene Wijdte
Cas van Dijkpark
Cas van Dijkpark
Bezuidenhoutseweg
Biesland
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Cas van Dijkpark
Cas van Dijkpark

veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)

Rick Voskamp
Pierre v Venetiën

veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)

veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)

Thom Voskamp

veld 1a (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 1b (24*12)
veld 1b (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 1b (24*12)
veld 1c (24*12)
veld 1c (24*12)

Dinsdag 29 maart 2016
20:45
19:30
19:30

Phoenix 1 - VALTO 1
Phoenix 2 - VALTO 2
RWA A1 - VALTO A1

Van Doornenplantsoen
Van Doornenplantsoen
Landweg

Rijders
Er zijn op dit moment geen wedstrijden met vervoer gepland.

Uitslagen afgelopen zaterdag
Geen wedstrijden.

Wijziging ledenadministratie
Na jaren lang bijhouden van de ledenadministratie heeft Liesbeth het aan mij overgedragen. Liesbeth
bedankt en veel succes bij je nieuwe AC activiteiten.
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn? wil je dat dan even door geven
aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze
rekening mee moeten houden voor het nieuwe seizoen.
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2016. Hou hier rekening mee!
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Telefoon(0174)
(0174)515587
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Telefoon

UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,
Joke van Oudheusden
Ledenadministratie CKV VALTO
leden@ckv.valto.nl

Aan de wandel!
Het is al weer wat langer licht, de temperatuur lijkt boven 0 te blijven en de bolletjes staan in bloei. Op
sportief gebied is het zaalseizoen bijna ten einde en spelen we over drie weken al weer de eerste
oefenwedstrijden op het veld.
We gaan dus lekker naar buiten met z’n allen! Niet alleen om te korfballen, ook om te wandelen. Want op
donderdag 31 maart start Valto met een pilot om met een groep te gaan wandelen. Gewoon gezellig in een
ontspannen tempo en een leuke groep even genieten van de frisse buitenlucht.
We verzamelen in de Villa en gaan van daar uit een rondje van ca. 5 km / een uur wandelen. Een goede
stok achter de deur om ’s avonds toch nog even van de bank af te komen en de benen te strekken! Alle
Valto-leden zijn van harte welkom, maar in het bijzonder ook de ouders, opa’s, oma’s, vrienden en
buren van Valto leden.
Wat: wandelen
Wanneer: vanaf donderdag 31 maart elke donderdagavond
Hoe laat: 19.15 uur verzamelen in de Villa, 19.30 uur vertrekken
Hoe lang: ca. een uur / 5 km
Heb je zin om mee te wandelen? Stuur dan een mailtje naar groen-en-bloem@live.nl of vzkap@ckv-valto.nl
dan zorgen we dat we niet zonder je vertrekken.
e

De eerste keer betalen wij de koffie/thee achter af J. Tot de 31 !
Marjo, Gonnie en Rosanne

Valto Zonnepanelen
Vorig jaar december is het zonnepanelen initiatief gestart. Een initiatief om de vereniging maatschappelijk
bewust haar steentje te laten bijdragen aan het milieu en op een slimme manier te investeren in onze
vereniging.
Graag informeren we iedereen over de voortgang.
* Binnen een maand hebben we 16 deelnemers gevonden om te participeren in dit initiatief met gebruik van
het slimme Valto Financierings plan.
* We hebben een contract afgesloten met Willem Ditewig Solar voor het leveren en plaatsen van 72 panelen.
* We hebben subsidie aangevraagd voor dit zonnepanelen plan.
Momenteel wachten we op bevestiging van de subsidie om de panelen daadwerkelijk te laten bestellen en
tot installatie over te gaan. We verwachten dat eind februari, begin maart te kunnen doen.
Slim Valto Financierings plan
De zonnepanelen actie hebben we snel kunnen opstarten door een slim plan waarover al eerder
gecommuniceerd is. Nu willen we het succes van dit plan uitbreiden door tevens te investeren in een
speeltoestel naast het terras van VillaValto (waar nu gemeentetuin is). We zoeken zodoende nog enkele
personen, die willen deelnemen aan dit financieringsplan; 1000 euro inleggen en over 5 jaar nagenoeg 1000
euro terug. Wil je meedoen, neem dan contact op met de sponsorcommissie (sponsor@ckv-valto.nl) of met
Hans Ridder en/of Michiel van den Bos.

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/

Gezocht veldschoenen maat 43
Hallo allemaal,
Voor het buiten seizoen ben ik op zoek naar veldschoenen maar 43 voor mijn zoon. Wie heeft er schoenen
ter overname?
Ik hoor het graag bel of mail even.
0174511446
Groetjes gabrielle
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GIGAKANGOEROEDAG – 22 April 2016
Op vrijdagochtend 22 april 2016 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een
grote glimlach op ons veld te zien spelen.
We beschikken dit jaar over 30 sportstudenten van het Mondriaan-College.
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een
Valto-hart hebben, wil je
- kleuters begeleiden tijdens de spellen
- een bardienst draaien
- helpen bij het opbouwen
- dansers voor de openings-act
- informatietasjes maken
- de wacht houden bij de in-/uitgang
- of ben je social mediatijger
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje.
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je
hierbij alle steun bieden!
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie.
Projectteam Giga Kangoeroedag
Lieselotte Koole 06-21204621
Marja de Jong 06-28680218

Schoonmaken Villa
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij.
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij Valto
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:

25-03
01-04
08-04
15-04
22-04
29-04
06-05
13-05
20-05
27-05
03-06
10-06
24-06
01-07

D5 (goede vrijdag binnen team bespreken wanneer je gaat)
B1
C1
E1 + E2
E3+ E4
E5+ E6
geen schoonmaak
E7+ E8
F1+ F2
D1
D2
D3
geen schoonmaak
B2+ B3

Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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Westlands Kampioenschap 2 tegen 2
Beste korfballiefhebbers uit het Westland,
CKV Valto organiseert woensdag 13 april 2016 een WK (Westlands Kampioenschap) 2 tegen 2 korfbal voor
de A en B jeugd!
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander
koppel.
Om het uitdagend te maken hebben we de regels een beetje aangepast…. Maar die vertellen we jullie pas
13 april!
De inloop van het evenement start om 18:45. Om 19:00 zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en
tussen 20:30-21:00 zal het evenement ongeveer klaar zijn.
Ook de A en B teams van CKV ONDO , CKV Dijkvogels en ODO Maasland zijn van harte welkom!
Ben je geïnteresseerd? Ga dan naar www.ckv-valto.nl/wk2tegen2 en schrijf je in!
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen, dus wees er snel bij!!!
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-valto.nl.
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Creating
a climate
for growth

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

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

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

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

Nieuws van de Technische Commissie
Video analyse, ook van jouw wedstrijd?
Bij Valto is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera
aanwezig die (in overleg) geleend kan worden. We hebben ook
mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt.

Top trainers Valto 6/7/8
Week vd maand
e
1
e
2
e
3
e
4
e
5

Trainer
Bart van Muyen
Arnold Kok
Mark van Geest
Johan van der Meer
?

Namens de TC,Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Wedstrijdverslagen
Terugblikken op wisselvallig zaalseizoen VALTO 1
Sponsor Martin Stolze B.V.
Terwijl de senioren en junioren zich vermaken in de buurt van Ermelo, zitten de trouwe supporters thuis op
de bank te verzinnen wat te doen. Een moment om eens terug te blikken op het zaalseizoen, wat voor het
vlaggenschip toch niet helemaal geworden is wat we voor ogen hadden. Na een paar prima
oefenwedstrijden werd er goed aan de competitie begonnen met gelijk een ruime winst op RWA. Er liep dit
zaalseizoen echter een rode draad door de competitie. Er moest ook zes maal door de week een
avondwedstrijd gespeeld worden voor de Zuid Holland korfbalbeker. Een leuke uitdagende competitie waarin
ploegen van de vierde klasse tot de korfballeague mee doen, dus een mooie uitdaging voor iedereen.
Helaas gaat dit toch ten koste van de voorbereiding op de zaterdag wedstrijd, vooral als de bekerwedstrijd
op de donderdag wordt gepland. Dit was tweemaal het geval tegen Vriendenschaar uit Hardinxveld en
Weidevogels in Bleiswijk. In deze wedstrijden werden mooie resultaten behaald met veel doelpunten, maar
de wedstrijden erna was het dan toch wat minder. Vooral de nederlaag die thuis werd geleden tegen
Excelsior met slechts 12 VALTO treffers, stond in schril contrast met de 30 doelpunten van donderdagavond.
Toch lukte het om de aansluiting te houden met de top van de competitie door de vele verrassende uitslagen
die er elke week wel waren. Dit zorgde er ook voor dat het tot het laatste weekend spannend bleef wie er
kampioen zou worden en wie volgend jaar een klasse lager zou gaan spelen. Het keurkorps van Marco
speelde zelf echter ook te wisselvallig om de aansluiting met de top te houden. Daarnaast was het resultaat
van de wissels die in een aantal wedstrijden door Marco werden gedaan ook niet altijd met het gehoopte
resultaat. Tegenstanders waren soms wel blij met deze wissels wat later in de verslagen te lezen was. Er
waren dit zaalseizoen vier wedstrijden waarin het vlaggenschip boven zichzelf uitsteeg. Zo waren er toch
een paar wedstrijden waarin geschiedenis werd geschreven. WION werd in de beker van het veld geveegd
met maar liefst 40-20 als eindstand. In het nieuwe jaar werd Merwede naar de slachtbank gevoerd door ons
vlaggenschip met een vette 22-35 overwinning. Toen een paar dagen later ook hoofdklasser KCC/So natural
aan de zegekar werd gebonden was het alleen nog wachten op misstappen van de koplopers in de
competitie. Helaas morsten we zelf ook weer een punt tegen rode lantaarndrager Futura, maar tegen
Achilles stonden we er weer helemaal. Ook zij werden op een nederlaag getrakteerd. Helaas was het
verschil met de kop toen, met nog drie wedstrijden te gaan, al te groot om nog serieus mee te doen voor het
kampioenschap. Dit leek zijn weerslag te hebben op de motivatie van de spelers, want de scherpte was er in
de laatste wedstrijden alleen nog in de bekerfinale tegen CKV Nieuwerkerk. Daar stond iedereen weer op
scherp en werd tot de laatste minuut gevochten voor de overwinning. Helaas wist Nieuwerkerk in een gelijk
opgaande wedstrijd in de slotfase een beslissende voorsprong te pakken, waarmee zij met de beker de zaal
in Ridderkerk verlieten. In de competitie werden in de laatste drie wedstrijden geen punten meer gepakt en
zakte VALTO af van een mooie derde naar een gedeelde vijfde plaats met slechts 13 punten. Voor een
ploeg die met de ambitie voor het kampioenschap te willen strijden, moet dit een teleurstellend resultaat zijn.
Vanaf nu zijn alle pijlen weer gericht op het veldseizoen. Vorige week was ik iets te enthousiast met de
e
datum voor de eerste competitiewedstrijd, want die is niet op de 26 maar een week later op 2 april. Eerste
e
e
zijn er nog oefenwedstrijden tegen Sporting Trigon op de 26 in De Lier en Phoenix op de 29 in
Zoetermeer. Daarna barst het dan echt los. Al is het wel te hopen dat we deze keer minder gehavend uit de
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eerste wedstrijd tegen Tilburg komen, want in september waren na de seizoen opener Niels K en Rob gelijk
een paar weken uitgeschakeld door blessures. Op het, tot de draad versleten “kunstgras” van Victum werd
daardoor een onnodige nederlaag geleden, maar wist een sterk verjongd VALTO 1 in De Lier wel van DES
te winnen. Dit jonge team was een week later echter niet opgewassen tegen Vitesse, waar Rob in de tweede
helft al weer voorzichtig inviel maar de achterstand niet meer kon omkeren in winst. Ook de poule van de
veldcompetitie blijkt erg dicht bij elkaar te liggen. Dit blijkt wel uit het feit dat er vier ploegen op een gedeelde
e
2 plaats staan bij het begin van het vervolg van deze competitie. Laten we er met zijn allen dus voor zorgen
dat het keurkorps alle steun krijgt die het verdient, zodat er misschien in mei wel een feestje te vieren valt.
Het zal zeker niet makkelijk worden, maar we hebben de kwaliteiten zeker in huis om dat stapje omhoog te
maken. Eerst dus maar ongeschonden door de eerste wedstrijd zien te komen en dan met een fitte selectie
door denderen naar het einde. Het worden vast weer enerverende wedstrijden waar hopelijk ook vaak een
gezellig voorjaarszonnetje bij schijnt.
We zien elkaar weer langst de lijn, Arno van Leeuwen.

Avanti E9 – Valto E8 (zaterdag 12 maart 2016)
Laatste zaalwedstrijd van het seizoen. Selectie van deze dag: Jennifer, Floor, Rosann, Demi en Diewertje.
Met in de wetenschap dat de 2e plek al veilig was gesteld. Vertrek om 09.00 vanuit De Lier naar, wat wij
eerst dachten, Pijnacker !!! Oeps, een van de rijders (!) had niet bedacht dat de jeugd van Avanti in Delfgauw
speelt. Dus nadat de meiden zich in Pijnacker hadden omgekleed en Michel en Wim achteloos een kopje
koffie nuttigden en Romee stiekem toch ging twijfelen, kwamen we toch tot de conclusie dat we weleens niet
op de juiste plek waren. Weinig korfbal activiteiten te ontdekken.......................................dus als een razende
naar Delfgauw gereden...................en ja hoor, nu dus wel op de juiste plek. Gelukkig waren we nog op tijd
en omkleden hoefde in ieder geval niet meer. Even kort inspelen en warm worden. Beginfase was direct
voor Avanti. Al vrij snel stond de 1-0 op het bord en de meiden moesten even zoeken naar het ritme. Na
enige tijd begon de motor te draaien. Het is ook niet makkelijk als je al weet dat je geen kampioen meer kan
worden en je sowieso 2e bent geworden. Was dus even zoeken naar de juiste motivatie. Na enkele goede
aanwijzingen van de coach, ging het dan toch lopen. Het ouderwetse tikkie takkie korfbal, waar ik eerder in
de medium over geschreven heb, was weer helemaal terug. Geweldig om te zien. Kan het een ieder
aanraden om eens een keer E8 te komen bekijken !!! Zonder al te veel superlatieven te gebruiken, even het
score verloop: 1-1 (Jennifer), 1-2 (Diewertje), 1-3 (Diewertje), 1-4 (Rosann), 1-5 (Floor), eindstand 1-6
(Rosann).
Het was weer een prima wedstrijd van de meiden. Geweldig gedaan. Gefeliciteerd met jullie dik verdiende 2e
plek !!! Op naar het buitenseizoen. Volgende week eerst nog even oefenen en dan vol gas meiden. Succes
en vooral veel plezier.
Wim (papa van Demi van Berkel)

Presentatie nieuwe kledinglijn
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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

