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Uitjes
Er zijn verschillende soorten uitjes. Natuurlijk zijn er de ajuinen, de sjalotjes en de zilveruitjes. Je hebt ook de
familie-, bedrijfs- en personeelsuitjes. Maar de échte uitjes zijn die van sportclub. De zogenaamde
verenigingsuitjes! En laten we er daar nu een paar mooie van in het vooruitzicht hebben.
Om te beginnen het trainingsweekend. Eind maart. Voor junioren en senioren. En ook dit jaar belooft het
weer geweldig te worden. Hoewel het vorig jaar een absolute belevenis was en niet te overtreffen, zo het
leek, ben ik erg benieuwd naar de komende editie. Ik was lange tijd in dubio. Zal ik nog een keer meegaan?
Of toch maar niet. Is het een weekend voor jong of ook voor oud(er)? Ik besloot mijn stukje van vorig jaar er
nog eens bij te pakken en door te lezen (http://ckv-valto.nl/sprookjes-bestaan/). Alles kwam weer naar
boven, het sprookje kwam weer tot leven! Het heeft me doen besluiten wel mee te gaan. Gewoon nog even
die korting pakken, door vlak voor februari het inschrijfgeld te voldoen en JA te zeggen tegen een typisch
VALTO-uitje.
Het daaropvolgende uitje laat niet lang op zich wachten. De Korfbalfinale. Het jaarlijkse spektakelstuk van de
top van de Nederlandse korfbalcompetitie. Een feestje om bij aanwezig te zijn en helemaal met veel VALTOleden. Maar liefst 90 kaarten, waarvan 6 kampioensteams, voor de parade. De kaarten staan vanaf nu in de
webshop, dus ze zijn te bestellen. En mochten ze snel gaan, dan kijken we uiteraard of er nog meer zijn.
Laten we Ziggo Dome oranje kleuren!
Bij het laatste uitje kunnen de junioren en senioren helaas niet mee. Zij hebben hun kans eind maart dan al
gehad. Hoewel, als leiding liggen er misschien nog mogelijkheden. Ik nam vorig jaar een kijkje op het
Jeugdkamp, maar ook dit is een ware happening. De kinderen kijken hier soms al het hele seizoen naar uit.
En terecht. Alles van korfbal komt daar bij elkaar. De spellen, de sport, de vrienden, oude jeugd en jonge
jeugd, slapen of niet slapen, gek doen, lol hebben, het korfbalseizoen waardig afsluiten. Mocht je nog
twijfelen, niet meer doen. Binnenkort kun je je weer opgeven.
Trainingsweekend, Korfbalfinale en Jeugdweekend … here we come!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Zaterdag 4 februari 2017
18:35
17:10
15:45
16:20
20:05
21:30
20:55
15:15
14:00
16:00
13:20
12:30
12:15
14:30
12:00
11:15
11:15
12:00
14:00
09:55
10:45
10:00
11:00
10:50
10:15
10:15
13:15

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Victum 3
Achilles (Hg) 4
Avanti (P) 9
ONDO (G) 6
VALTO 8
Tempo A1
NIO B1
VALTO B2
VALTO B3
VALTO C1
VALTO C2
Excelsior (D) C1
VALTO D1
VALTO D2
Tempo D5
VALTO D4
Meervogels E2
Avanti (P) E1
Madjoe E2
Fortuna E5
Die Haghe E3
VALTO E5
VALTO F1
Refleks F2

-

Excelsior (D) 1
Excelsior (D) 2
Dijkvogels 3
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
Velocitas 9
VALTO A1
VALTO B1
HKV/Eibernest B2
Madjoe B3
KVS/Maritiem C1
ONDO (G) C2
VALTO C4
De Meervogels D1
Avanti (P) D2
VALTO D3
Dijkvogels D2
VALTO E1
VALTO E2
VALTO E2
VALTO E3
VALTO E4
Avanti (P) E3
Achilles (Hg) F2
VALTO F2

Frank van Alphen
W. Watermulder

Jesper Valstar
Henrik Hooimeijer
Dennis Voskamp
Rob de Ruiter

Max Hulsebosch
Ellen de Ruiter
Lisanne Onck
Kim Brouwer
Jordi van Velzen
Tessa de Vos
Wouter Dijkstra
Bas Ridder

Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Weteringhoek
Gaslaan
De Viergang, Pijnacker
Westlandhal
Vreeloo-hal
Limeshallen Alphen Rijn
Wilgenring
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Buitenhof Delft
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Limeshallen Alphen Rijn
Vreeloo-hal
De Veur Zoetermeer
De Viergang, Pijnacker
Middelmors
Fortuna-hal
Gaslaan
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
De Schilp (Pr Irene)

Opstellingen zaterdag 4 februari 2017
VALTO 1
aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
VALTO 2
aanwezig: in onderling overleg
Dames: in onderling overleg
Heren: in onderling overleg
VALTO 3
aanwezig: 15:00
Dames: Joyce, Romy B, Rosalie, Mariska, w.a.
Heren: Michael, Twan, Thomas, Derk, Steven, Daniel
VALTO 4
vertrek: 15:00
Dames: Denise, Laura M, Lisa de R, Laura H, Ellen, Ellen V, Antoinette, Mirjam
Heren: Rob, Kees, Niels K, Ruben
VALTO 5
vertrek: 18:45
Dames: Petra, Esther, Hellen, Ilse, Annemieke, Anna
Heren: Marco?, Hans, Dennis, Mark, w.a.
VALTO 6
vertrek: 20:15
Dames: Inge, Ryanne, Lysanne, Nanne, Mandy
Heren: Jesper, Laurens E, Daniel V, Bart V, Nick, Wouter W,
VALTO 7
vertrek: 18:45
Dames: Petra, Ria, Linda, Marije, Gerda
Heren: Bo, Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Wouter
VALTO 8
aanwezig: 14:45
Dames: Jolanda, Fiona, Marleen, V6, V7
Heren: Martin, Michiel B, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Marco
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Hal 1
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Hal 2 rechts
NIO
Hal 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Hal 1 links
Hal 2
Veld 2
Veld 1
Hal 1 viertal
Hal 2 viertal
Veld 2

Uitslagen
Sparta (N) 1
Sparta (N) 2
Avanti (P) 4
VALTO 4
VALTO 5
VALTO 6
VALTO 7
VALTO 8
VALTO A1
ONDO (G) A4
VALTO B1
Achilles B3
Weidevogels B2
Maassluis C1

-

VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
Tilburg 3
DES (D) 5
De Meervogels 7
De Meervogels 9
GKV (H) 4
HKV Eibernest A1
VALTO A2
ONDO (G) B1
VALTO B2
VALTO B3
VALTO C1

12 - 21
20 - 17
23 - 10
11 - 10
19 - 16
14 - 9
6 - 12
16 - 10
18 - 22
7 - 15
11 - 12
6 - 10
13 - 5
12 - 11

VALTO C2
Avanti (P) C5
VALTO C4
VALTO D1
DES (D) D1
VALTO D3
Avanti (P) D6
Fluks E1
VALTO E4
Weidevogels E2
VALTO E6
VALTO F1
Futura F1

-

KVS/Maritiem C2
VALTO C3
Pernix C3
Fortuna D2
VALTO D2
ONDO (G) D4
VALTO D4
VALTO E2
Fortuna E4
VALTO E5
ONDO (G) E7
VEO F1
VALTO F2

8-2
2-7
8-3
7-6
6-8
9-3
7-5
4 - 20
4 - 11
5-3
8-3
15 - 15
14 - 1

Nabeschouwingen
Vorige weekend nog met de gehele selectie thuis, dit weekend gewoon weer de bus in! Sparta Nijkerk was
de tegenstander en na een goede pot tegen DES gespeeld te hebben was het nu tijd om punten in Nijkerk
op te halen. Dat lukte, en hoe! Het 1e won haar wedstrijd gemakkelijk met 12-21.
VALTO 2 won vorige week nog na een goede wedstrijd tegen DES 2, een echte vechtwedstrijd. Dit weekend
stond Sparta (N) op het programma, een wedstrijd die gewonnen kon worden maar wel waar het nodige
gevochten moest worden. Echte Spartaan Ron B begon op de bank maar dit leek geen indruk te maken op
de Nijkerkers. VALTO 2 kon het een aantal keer gevaarlijk maken, maar uiteindelijk verloren zij met 20-17.
VALTO 3 Verloor vorige wedstrijd helaas maar dit weekend was er weer goede hoop voor de wedstrijd tegen
Avanti 4. In de eerste helft kon het 3e goed aan blijven haken maar werd er weinig gescoord, in de tweede
helft had Avanti duidelijk de overhand. De wedstrijd ging helaas met 23-10 verloren.
VALTO 4 won vorige week nog met 7-22 van Fortuna / Delta Logistiek en dit weekend stonden er 2
sportieve helften en een gezellige 3e helft op het programma tegen Tilburg 3, Brabantse gezelligheid in
Deljee! Er werd niet zoveel gescoord als vorige week, maar met een Cruijffiaanse uitslag (scoor er 1 meer en
je wint) konden de punten wel in de tas, 11-10 uitslag.
VALTO 5 verloor vorige week nog van Weidevogels met 11-9, dit weekend stond een spannende wedstrijd
tegen DES op het programma. Een ploeg die wisselend presteert en dus gevaarlijk uit de hoek kan komen,
gelukkig raakte V5 hier niet door van slag. Een doelpuntrijke 1e helft (11-11) werd omgezet naar een 19-16
winst.
VALTO 6 was vorige week vrij maar speelde dit weekend een wedstrijd tegen Meervogels 7, een ploeg die
al eerder verslagen was. De eerste helft eindigde in een 11-2 ruststand, maar over de 2e helft kunnen we
kort zijn, dat was niet best. Uiteindelijk 2 punten en daar draait het om, want VALTO 6 heeft nog steeds
kampioensaspiraties, 14-9 winst.
VALTO 7 verloor vorige week nog net van Dijkvogels en dit weekend kwam Meervogels 9 op bezoek. Er
leek inspiratie op te zijn gedaan in Schotland door menig speler van V7, maar de 2e helft kwam dat er niet
meer uit waardoor er verloren werd met 6-12.
VALTO 8 won vorige week al van GKV in Den Haag en deze keer kwam GKV naar VALTO. Op een wat
gunstiger tijdstip kon begonnen worden aan de wedstrijd en mocht ‘De Kracht van Acht’ wederom op zoek
naar 2 punten. VALTO 8 scoorde weer 16 keer, maar de verdediging was een stuk scherper dan vorige
week en liet er maar 10 door, eindstand 16-10!
VALTO A1 speelde thuis de kraker tegen medekoploper HKV/OE A1. Uit werd er nipt gewonnen en ook nu
moest er weer gewonnen worden om het kampioenschap in eigen hand te houden. HKV ging voortvarend
van start en het duurde even voordat VALTO het ook oppakte. Pas halverwege de tweede helft wist VALTO
dan eindelijk weer gelijk te maken, 12-12, maar dit had zoveel inspanning gekost, dat de eindsprint van
HKV/OE niet meer opgevangen kon worden. Er werd uiteindelijk met 18-22 verloren. A.s. zaterdag speelt de
A1 uit tegen Tempo A1, hier werd thuis met 20-23 van verloren. Om nog een kansje te behouden op het
kampioenschap zal er dit keer met ruime cijfers gewonnen moeten worden.
VALTO A2 speelde uit tegen ONDO A4. Thuis werd er met 12-5 gewonnen. Dit keer een team met invallers
en spelers die al een wedstrijd bij een ander team in de benen hadden, dus het was even afwachten hoe dat
uit zou pakken. Maar de A2 gaat gewoon door met goede wedstrijden spelen en punten pakken, ook dit keer
werd er weer vrij makkelijk gewonnen: 7-5. VALTO A2 is de enige ploeg die al haar wedstrijden gewonnen
heeft (12 punten uit 6 wedstrijden), maar heeft ook nog tegen twee ploegen helemaal niet gespeeld: Avanti
A5, die 10 punten uit 6 wedstrijden heeft en Excelsior A3, die 2 punten uit 7 wedstrijden heeft. A.s. zaterdag
is de A2 vrij.
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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

VALTO B1 speelde voor de vierde keer dit seizoen tegen ONDO B1. De eerdere drie keren werden vrij
makkelijk door ONDO gewonnen, al kon VALTO in de uitwedstrijd in de zaal wel lange tijd bijblijven. Dit keer
werd het een heel spannende wedstrijd, en dat bleef zo tot het eind. Een gelijkspel was zeker verdiend
geweest, want er werd hard gewerkt door VALTO, maar helaas was het geluk aan de kant van ONDO, want
die maakte vlak voor tijd de winnende: 11-12. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen NIO B1. Thuis werd er
met 12-8 van deze ploeg gewonnen.
VALTO B2 speelde uit tegen Achilles B3. Thuis werd er met 15-6 van deze ploeg gewonnen. Ook dit keer
ging de B2 weer met de nodige invallers op pad, dus in het begin was het een beetje zoeken. Uiteindelijk
werd er toch vrij makkelijk gewonnen: 6-10. A.s. zaterdag speelt de B2 al haar laatste thuiswedstrijd van dit
seizoen, tegen HKV/OE B2. Uit werd er met 3-13 gewonnen.
VALTO B3 speelde uit tegen Weidevogels B2. Thuis werd het na een spannende strijd een gelijkspel, 7-7.
Dit keer echter een heel andere wedstrijd, want Weidevogels was duidelijk de betere ploeg. Uiteindelijk werd
er met 13-5 verloren. A.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen Madjoe B3. Uit werd er met 1-9 gewonnen en
aangezien Madjoe nog geen punten heeft gehaald, moet het toch mogelijk zijn om dit keer weer de punten te
pakken.
VALTO C1 mocht naar de buren in Maassluis. De thuiswedstrijd werd nog flink verloren maar deze wedstrijd
ging het gelijk op. Helaas trok Maassluis aan het langste eind. De gelijkmaker zat er vlak voor tijd nog wel in
maar wilde niet vallen. Helaas niet kunnen stunten tegen de koploper. Komende zaterdag komt de nummer
twee uit de poule langs: KVS. Kijkend naar de uitslag van afgelopen zaterdag, moet winst hier wel mogelijk
zijn.
VALTO C2 ging ook zaterdag stug verder in hun race naar het kampioenschap. KVS was langs maar had
weinig in te brengen. De C2 won keurig met 8-2. Komende zaterdag staat de kraker tegen ONDO op het
programma. Zij staan tweede in de poule met slechts 1 verliespunt achter het ongeslagen VALTO. Als deze
wedstrijd gewonnen wordt, wordt het gat 3 punten en kan de taart bijna al besteld worden....
VALTO C3 ging naar Pijnacker om tegen Avanti C5 te spelen. Hoewel het niet vroeg was, leek het team de
eerste helft nog wat te slapen waardoor er met een nipte voorsprong de kleedkamer opgezocht kon worden.
Hier kwam VALTO goed uit en gingen ze hun eigen spel spelen. Dit resulteerde in een 2-7 overwinning.
Komende zaterdag is de C3 vrij.
VALTO C4 kreeg Pernix op bezoek. Zij hadden de reis uit Leiden nog in hun benen zitten, want VALTO was
duidelijk sterker. Tot de rust ging het nog vrij gelijk op maar na rust maakte de C4 er een mooie 8-3
overwinning van. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij koploper Excelsior. Dit is pas de eerste
wedstrijd tegen dit team. Eens kijken of jullie hier een vuist kunnen maken!
VALTO D1 heeft profijt gehad bij de kerstvakantie want in het nieuwe jaar laat dit team zien dat ze
gedurende de competitie echt gegroeid zijn. Afgelopen zaterdag speelde dit team een sterke wedstrijd tegen
Fortuna D2. Het was tot het laatste toe spannend en VALTO kreeg ook wel last van deze spanning door in
de laatste fase wat slordig te gaan spelen. Gelukkig wist Fortuna de gelijkmaker niet te maken waardoor
VALTO met 7-6 won. Keurig gedaan! Komende zaterdag staat Meervogels op het programma die nog
puntloos onderaan staan. Hier moeten twee punten dus ook weer mogelijk zijn!
VALTO D2 speelde tegen DES een wedstrijd om de derde plaats. Aan de uitslag te zien waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd maar nam de D2 de punten mee terug naar De Lier. Er werd met 6-8
gewonnen. Komende zaterdag komt Avanti op bezoek. Uit werd hier ruim van gewonnen en ook nu moet
winst weer mogelijk zijn.
VALTO D3 speelde thuis tegen ONDO D3. Uit werd er met 0-3 gewonnen maar toen werd de wedstrijd
vroegtijdig gestaakt wegens een blessurebehandeling in het veld. Doordat de wedstrijd nu langer was,
werden er ook meer doelpunten gemaakt. Na 40 minuten stond er een nette 9-3 uitslag op het bord!
Komende zaterdag gaan jullie naar hekkensluiter Tempo in Alphen aan de Rijn. Thuis werd hier flink van
gewonnen dus zaterdag moet winst zeker weer mogelijk zijn.
VALTO D4 had zijn dag niet zaterdag. De wedstrijd om de tweede plek werd helaas niet gewonnen van
Avanti D6. Zij waren met een uitslag van 7-5 net iets sterker dan VALTO. Komende zaterdag komt
Dijkvogels op bezoek. Als jullie hier punten af weten te pakken, ligt de hele competitie weer open en kan er
zelfs weer van een kampioenschap gedroomd worden!
VALTO E1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande wedstrijd staat De Meervogels E2 op het programma.
Vorige wedstrijd wisten jullie met 14-8 van Meervogels te winnen, dus hopelijk lukt dat zaterdag weer!
Succes!
VALTO E2 staat na drie wedstrijden in de nieuwe poule te hebben gespeeld bovenaan! Dit kwam natuurlijk
omdat er afgelopen zaterdag weer gewonnen werd. Jullie moesten op bezoek bij Fluks en hebben gelukkig
de punten weer mee naar De Lier genomen. Er werd erg goed gespeeld en er zijn veel mooie doelpunten
gescoord! De eindstand was 20-4. Knap gedaan! Aanstaande zaterdag moeten jullie tegen Madjoe. Succes!
VALTO E3 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag moeten jullie tegen Fortuna E5. Vorige
wedstrijd wisten jullie hier helaas net niet van te winnen en was de uitslag 9-10 in het voordeel van Fortuna.
Hopelijk lukt het zaterdag wel! Zet ‘m op!
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VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna. Fortuna begon erg scherp aan de wedstrijd en wij
helaas een stukje minder. In de tweede helft hebben jullie het goed herpakt maar helaas wisten jullie niet te
winnen. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen Die Haghe. Vorige wedstrijd wisten jullie hiervan te
winnen met 11-8, dus hopelijk gaat dat zaterdag ook lukken! Succes!
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Weidevogels E2. Helaas wisten jullie niet te winnen, ondanks
dat jullie allemaal goed jullie best hebben gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Avanti E3.
Succes! Hopelijk weten jullie de punten in De Lier te houden.
VALTO E6 heeft afgelopen zaterdag hun eerste wedstrijd van 2017 gewonnen van ONDO. Super goed! Er
werd goed vrij gelopen en jullie gooiden goed en snel over. Hierdoor kregen jullie veel kansen en werd er
uiteindelijk gewonnen met 8-3. Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.
VALTO F1 staat nog steeds bovenaan in de poule. Helaas wisten jullie afgelopen zaterdag niet te winnen,
maar er werd ook niet verloren. Het ging erg gelijk op tegen tegenstander VEO en uiteindelijk was de
eindstand 15-15. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Achilles F2. Succes!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura F1. Helaas wisten jullie niet te winnen, maar jullie
hebben wel allemaal tot het einde jullie best gedaan. Hopelijk lukt het aanstaande zaterdag wel, dan spelen
jullie tegen Refleks. Vorige wedstrijd tegen Refleks wonnen jullie met 11-7. Zet ‘m op!

Nieuws van de Technische Commissie
Goh, gemengde gevoelens deze week. Twee mist de punten, VALTO 1
haalt ze gelukkig wel. A1 verliest van HKV en moet alle zeilen bijzetten voor
een hopelijke promotie naar Hoofdklasse.

Enquette
De Enquête zijn verstuurd via Whatsapp. Heb jij m niet ontvangen? Laat het me weten en ik stuur m
rechtstreeks naar je toe.
Jouw input is belangrijk om ons werk zo goed mogelijk te doen!!!! Graag retourneren voor 15 februari.

Toptrainers
Hieronder het schema. Veel plezier!
Toptrainers schema
Training VALTO 3/4/5
24 januari
Trainer uit V4
31 janauri
Martin vd Wel
7 februari
Michael Dissel
14 februari
Trainer uit V4
21 februari
Martin vd Wel
28 februari
VRIJ
7 maart
Michael Dissel

Toptrainers schema
Training VALTO 6/7/8
Frank Poot
Bart Versteegen
Johan vd Meer
Frank Poot
Bart Versteegen
VRIJ
Johan vd Meer

Video-analyse van wedstrijden of trainingen
Ik herhaal het nog maar eens. VALTO heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video.
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op!

Herhaling berichten
Geen.
Namens de TC, Bart van Muyen,
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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VALTO gaat op 8 april met maar liefst bijna 90 personen naar de korfbalfinale in de
ZiggoDome!
Op 8 april vinden ze plaats, de jaarlijkse zaalfinales in de Ziggo Dome.
Dit jaar twee wedstrijden en de kampioenenparade.
Extra bijzonder dit jaar, dus je moet er bij zijn:
15:00 uur: Vertrek uit De Lier
16:30 uur: Finale A-jeugd (misschien wel met Fortuna en onze eigen Vera van der Eijk)
19:00 uur: Finale Korfbal League
Tussendoor: Kampioenenparade (met deze keer 6 VALTO teams!!!!!)
22:00 uur: Retour in De Lier
De kaarten zijn dit jaar voor een mooie prijs: 20 euro per kaart! (we hebben de kaarten, inclusief
bestelkosten, gelijkgetrokken voor allemaal, we zitten ook allemaal in 1 vak).
De teams die meelopen met de kampioenenparade zijn:
B3: Martin van der Eijk: (10 kaarten)
C2: Bart van Leeuwen: (10 kaarten)
C3: Marleen Slaman: (10 kaarten)
D1: Janine Krapels: (10 kaarten)
D2: Johan van der Meer: (10 kaarten)
E3: Helen Lochmans: (8 kaarten)
We vragen de coaches zo snel als mogelijk de centjes op te halen en in te leveren bij de penningmeester.
Wil jij ook mee bij dit mooiste korfbal evenement van het jaar?
Bestel je kaarten dan NU in de VALTO webshop.
===============

Team (s) van de week
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een paar wedstrijden
van VALTO A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen
dit de teams uit de D/E/F/Kangaroes zijn!
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1/A1 intenser wordt en de
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1/A1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO1/A1 tijdens de training voorafgaand
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van VALTO 1/A1 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/A1 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach
van het team van de week zal hierin ondersteunen!
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 en sommige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de
loten voor de taart verkopen.
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 en het verkleden met de t-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig
door te geven aan hun team van de week.
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DATUM

Wedstrijd

TEAM vd week

Speler 1 of A1

04/02/17
11/02/17
11/03/17

VALTO 1 – Excelsior (D) 1
VALTO A1- Meervogels A1
VALTO 1 – Ijsselvogels 1

D1
F1
Kangaroes

Kevin
Lisanne
Judith

Filmen
VALTO 1 en
2
B2 (Wouter)
B1 (Sheila)

Omroepers
Lisanne/Esmee
Vera L/ JP
Simon en Rick

Noteer dit vast in je agenda.
Supportersvereniging VALTO.
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels

Even voorstellen! Team van de week VALTO D1
Wie spelen er allemaal in dit team?
Heren: David, Niels, Jens, Milan, Tim
Dames: Emma, Sanne R, Sanne O, Marith, Elise
Wie zijn de trainers/coaches?
Ron & Judith
Wat kan dit team erg goed?
Verdedigend zijn we de laatste tijd heel sterk. En als team gaan we voor iedere bal en geven nooit op.
Wat vindt het team nog moeilijk?
Afmaken van kansen
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is:
Kampioenschap op het veld, de leuke ervaring van de ZH-cup en teamuitje met heerlijke gebakken
pannenkoeken van de trainers
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag?
23-21
Tegen wie speelt de D1 zaterdag 4 februari?
Meervogels D1
Wat zou de D1 willen leren van Kevin als hij langs komt op jullie training?
Het afmaken van kansen rondom de korf
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Agenda
10 maart 2017
10 juni 2017

Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!

Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars!
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een
Meiclinic voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV
VALTO in De Lier.
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep
en hebben een speciaal thema,
namelijk: FOCUS. Dit is een heel belangrijk
onderwerp bij het korfballen. Je hebt het nodig
tijdens het verdedigen (focus op de bal en
tegenstander) én bij het aanvallen (om te scoren en
pass-en).
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op
datgene wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het
richten van je schot, bij het verdedigen en het
samenspel. Dit zal allemaal terugkomen bij de
clinic in De Lier! Nieuwe uitdagende oefeningen
nog nooit eerder gegeven!
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze
sportieve en leerzame dag te begeleiden en de
onderdelen van FOCUS naar voren te brengen. Bij
elke locatie zijn er topspelers aanwezig. Het belooft
een te gekke en zeer leerzame dag te worden, dus
zorg dat je erbij bent!
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga
naar www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op
te nemen met Laurens Verbaan.

Kwijt
Afgelopen zaterdag ben ik na de wedstrijd van de D1 een VALTO korfbal vergeten.
Het is een blauw- gele bal, met daarop D of D1.
Heeft iemand hem gevonden? Ik hoor het graag.
Sanne Rijsdijk

Westrijdverslagen
VALTO 4 - Tilburg 3
Afgelopen zaterdag begonnen we aan onze 2e wedstrijd in de 2e helft van de zaal. VALTO 4 tegen Tilburg 3. De
uitwedstrijd was erg spannend, een pittige ploeg. We gingen helaas met 1 punt naar huis vanuit Tilburg door een stand
van 20-20. Niet al te veel verdriet dus savonds toch lekker gefeest op het VALTO schuurfeest. Maar deze zaterdag
moesten we dat toch wel even goed maken. Met goede moed een mooie opstelling gemaakt voor een mooie Wedstrijd.
De eerste helft liep lekker we scoorden en bleven Tilburg goed voor. In de rust werd dus niet veel gezegd behalve dat we
zo door moesten gaan en de wedstrijd dan makkelijks zouden winnen. De 2e helft scoorden we niet meer zo makkelijk
waardoor Tilburg de kans kreeg om terug te komen. Het werd nog erg spannend maar de wedstrijd eindigde met een 1110 winst.
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De wedstrijd tegen HKV 2 weken geleden ging niet door, ze konden geen team op de been krijgen. En vorige week
gewonnen tegen fortuna. Met een gewonnen uitslag van 11-10 afgelopen zaterdag maakt dat een heel goed begin van
de 2e helft van de zaal. We hebben nog wat wedstrijden goed te maken dus we moeten er nog even tegen aan! We
staan nu 3e in de poule, 5 punten achter op de nr 1. Het is een poule waarin iedereen van elkaar wint en verliest. Er is
dus nog niets verloren en de kans op kampioenschap bestaat nog! Op naar de volgende wedstrijd tegen Victum.
Groetjes Denise

Weidevogels B2 - VALTO B3
Zaterdag moesten we uit tegen weidevogels. In de wedstrijd werd het al snel 2-0 toen ivar de spanning een beetje terug
dacht te brengen 2-1 scoorde weidevogels al gelijk de 3-1 Bart toen weer de 3-2 alleen toen liep weidevogels ui tot 7-2
toen gingen we rusten. Bart scoorde de 7-3 alleen toen werd het al weer 10-3 toen bart weer de 10-4 en weidevogels
weer 12-4 toen bart de 12-5 en toen 13-5 dat was ook de eindstand.
Groetjes Floris

Maassluis C1 –VALTO C1
We hadden een goede voorbereiding voor de wedstrijd, want donderdag kwamen we een half uurtje eerder naar de villa
om wat beelden te zien van het achterverdedigen. En daarna gingen we hier op trainen. Zaterdag had iedereen er zin en
gingen we er alles aan doen om de punten mee te nemen van de nummer 1 in de poel. We begonnen de eerste helft
best goed, maar we hadden er wel meer kunnen scoren. Aan de kant voelde dat ook zo en als er nog een paar kansen
wel in gingen dan kon de wedstrijd zo de andere kant op gaan. Maassluis was goed op afstand schieten, maar wij waren
veel beter in samen spel en kansen creëren. Met de rust was het 5-4 voor Maassluis. Na het praatje gingen we weer vol
goede moed de tweede helft in en het werd 5-5, 5-6 voor VALTO. Het werd weer gelijk en het bleef een hele spannende
wedstrijd en uiteindelijk werd het jammer genoeg 12-11 voor Maassluis.
Groetjes Romy Lansbergen

VALTO C2 - KVS/Maritiem C2
Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen KVS. We speelden in nieuwe vakken dus dat was weer even wennen. Het
begin van de eerste helft begon heel moeizaam, maar het ging steeds beter. In de rust stond het 4-1 voor VALTO.
De tweede helft ging ook steeds iets beter. We moesten alleen de kansen wat beter afmaken. De eindstand was 8-2
voor VALTO. Volgende week spelen we tegen Ondo. Dat wordt waarschijnlijk een spannende pot dus kom ons zeker
aanmoedigen!

VALTO C3 - AVANTI C5
Afgelopen zaterdag moest VALTO C3 uit tegen avanti C5. Het ging in de eerste helft moeizaam maar we scoorde toch
de eerste 2 doelpunten daarna scoorde avanti 1-2 we maakten nog een doelpunt en daarna avanti weer. We gingen de
rust in met 2-3. In de tweede helft ging het beter we scoorden nog vier doelpunten en pakte met 2-7 de overwinning.
Groetjes Daan Boekestijn

VALTO D1 –Fortuna D2
De vorige wedstrijd werd net verloren met een puntverschil, dus deze wedstrijd wilden wij wel heel graag winnen. Maar
de laatste weken gaat het steeds beter. Dus vol goede moed gingen we beginnen aan de wedstrijd. We begonnen de
wedstrijd met een voorsprong, maar ze bleven ons volgen. En met Fortuna weet je het nooit. Dat klopte, want de tweede
helft kwam er een extra jongentje in , maar die werd goed verdedigd door Sanne.R. Ze stond haar mannetje wel. De
laatste 12.5 minuut stonden we 7-5 voor en er werd goed verdedigd door ons. Aanvallend kwamen de laatste 8 min. Tim
en Marit in het veld en speelden wij ook met 5 jongens in het veld. En de scheids floot op het fluitje en wij hadden
gelukkig gewonnen met 7-6. Het leek wel of de D1 kampioen was geworden, zo blij waren ze!
Muziek in de kleedkamer en lekker douchen met elkaar.
Groetjes Milan Lansbergen
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VALTO D3 – ONDO D3
Vandaag moest VALTO D3 tegen ONDO D3 in onze eigen Vreeloo-hal. Vorige wedstrijd hadden we 0-3 gewonnen maar
toen hadden we bijna geen tweede helft gespeeld. Een meisje raakte toen geblesseerd waardoor er een ambulance
moest komen. We hoopten dat deze wedstrijd zonder ongelukken zou verlopen. En natuurlijk hoopten we dat we weer
zouden winnen. Ik begon de wedstrijd in de aanval maar ik weet niet meer met welk vak precies. Ik weet wel dat het
gelijk al goed ging. We hebben de hele wedstrijd voor gedaan. Omdat Luke ziek was, was Tim bij ons reserve
en invaller. Bedankt Tim! Ik scoorde nog een doelpunt maar die werd helaas afgekeurd. Ook Miloe scoorde twee
doelpunten die werden afgekeurd. Miloe dr meisje was veel kleiner dan haar, dus ze keek er steeds overheen. Dat was
grappig! Aan het einde van de wedstrijd stond het 9-3 voor ons en hadden we dus gewonnen. Na de wedstrijd nog even
gezellig douchen met alle meiden. Volgende week gaan we naar Tempo in Alphen aan de Rijn en willen we
weer winnen!
Groetjes, Maaike

Fluks E1 – VALTO E2
Afgelopen zaterdag mochten we met de E2 afreizen richting Noordwijk. Na ongeveer 6x “zijn we er al?” kwamen we na
45 minuten aan bij een hele grote sporthal. Zou het hier dan zijn? De TomTom gaf wat anders aan. Er was al bijna een
auto weggereden, toch maar even binnen vragen. Ja hoor, hier moest het toch zijn. In deze mooie sporthal (wat net een
doolhof was) moesten we onze wedstrijd tegen Fluks E1 spelen. Coaches Maaike en Vera waren er niet bij, Marja en
Irma namen deze taak voor rekening.
Eerst even ingooien en daarna nog wat tips besproken die we hadden doorgekregen van de coaches.
Om 13.30 begon de wedstrijd. Het eerste doelpunt was voor Fluks, oké even een tandje bij dus..
Daarna volgde al snel een doelpunt voor VALTO. Hele mooie aanvallen volgden. VALTO was duidelijk de betere partij
maar veel ballen gingen er net niet in. Fluks maakte de 2-1. Vanaf de tribune werd hard geschreeuwd door de
toeschouwers van Fluks. (VALTO supporters hielden zich stil) Wat wel snel duidelijk was dat VALTO veel beter
aanvallen kon opzetten. Tips zoals niet direct zelf schieten, maar kijken wie het beste vrij staat werden opgevolgd. Er
werd goed rond gespeeld. Ballen onderschept, wat resulteerde in een flinke voorsprong voor VALTO. Bij de rust stond
het 3-tegen 8 op het scorebord. Lekker hoor!!! Even wat boterhammen erin. En na de rust kwamen we pas echt los. Er
werden nog veel meer mooie doelpunten gescoord. Afstand schoten, dichtbij en zelfs doorlopen (onderhands) We
hebben allemaal gescoord!! Fliks scoorde ook nog 1 keer. Maar wij nog 12 keer dus uiteindelijk was het 4-20 bij het
eindsignaal. Volgende week mogen we tegen Madjoe E2 maar dan in Rijnsburg. Madjoe heeft ook nog niks verloren in
deze nieuwe poule. Dus VALTO E2 en Madjoe E2 zullen wel aan elkaar gewaagd zijn. Het beloofd vast een spannende
wedstrijd te worden.
Zet hem op VALTO E2, ga zo door!!!
Jill en Irma koornneef

VALTO E4 - Fortuna / Delta Logistiek E4
Eindelijk mocht de E4 weer een wedstrijd spelen. Na 2 vrije zaterdagen stonden ze weer fris en vol energie in het veld.
Het was tijd voor actie! De spelers van VALTO E4 wisten nog niet dat ze tegen een sterk team gingen spelen. Een team
e
dat de koppositie heeft. Daar kwamen ze dus al snel achter. Fortuna scoorde ergens in de eerste minuten hun 1 punt.
e
En vrij snel het 2 punt. VALTO moest echt even op gang komen. Wat jullie misschien niet weten….VALTO E4 is een
team met 4 jongens (!) en 2 meiden. Er wordt dus redelijk veel gewisseld. Je kunt merken dat ze veel leren op de
trainingen en dat proberen toe te passen in de wedstrijd. Maar ja, zo’n sterke tegenstander als Fortuna, dat was dus toch
e
wel erg moeilijk. In de 2 helft bleef VALTO heel lang op 1 punt staan (die was gemaakt door Jorn, de nieuwste aanwinst
van de E4, van heeel ver geschoten!). Lucas kreeg nog een strafworp, maar miste . En zo werd het, met een punt van
Kevin en 1 van Lucas , in de eerste helft 3-8. Na de rust werd er weer gewisseld en was er nog volop hoop om iets
goeds van de wedstrijd te maken! Er werd goed verdedigd , maar bij de aanval ging het nog wel eens mis. Geen strakke
ballen, geen tempo. En dan kwamen die spelers van Fortuna er gauw even tussen.
De wedstrijd is dus verloren . De eindstand : 4-11
Groeten, Willemieke

VALTO E6 - Ondo
Een spannende wedstrijd. Er werd lekker fel gespeeld en goed verdedigd!
Onze kanjers hadden erg veel plezier in het spel en scoorden mooie doelpunten!
De teller stond op 8-4 voor VALTO aan het eind van de wedstrijd!

Futura F1 - VALTO F2
Met 5 auto’s vetrokken we richting Den Haag. We hadden er zin in.
De thuiswedstrijd tegen Futura hadden we in november gewonnen met 3-2. Inmiddels is ons team iets veranderd, dus
het zou spannend worden.
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Onze coaches, Sanne en Iris, hadden zelf een wedstrijd, dus werden de kinderen door de moeder van Anouk (en
meegekomen ouders) aangemoedigd.
Al snel bleek dat Futura een sterke tegenstander was. Er werd snel achter elkaar gescoord. Binnen 10 minuten hadden
we een achterstand van 3-0 en mocht de superspeler erin.
Ook daarna bleef Futura scherp spelen.
Net voor de rust scoorde Bas er 1 voor VALTO en gingen we de rust in met 6-1.
Na een paar aanwijzingen, vooral over het verdedingen, gingen we de tweede helft in.
VALTO probeerde van alles, maar de bal wilde er niet in. Eindstand 14-1. Hopelijk volgende week meer kansen!
Anouk en Louise
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Beste VALTO-jeugd,
We zijn momenteel in gesprek met orchideeën
kwekerij SION. Mogelijk wil SION iets gaan betekenen
voor onze B of A jeugd.
Wellicht bieden ze jullie ook een mooie vakantie
baan?
We horen het graag als je gehoor geeft aan de
oproep!
Namens de Sponsorcommissie,
Vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
Michiel@ckv-valto.nl
Sponsors@ckv-valto.nl

Speciale aanbieding !!!!!!
VALTO trainingsweekend 10 dagen nog € 85,00
De aanmeldingen stromen binnen!
Dus zorg dat je ook bij bent en profiteert nog van de
speciale korting. Dus geef je op, maak effe € 85,00 over
op NL RABO 0340.4482.96 t.n.v. CKV VALTO inzake
AC en meld je team erbij. Want vol = vol en in februari
wordt de prijs duurder.
Groetjes , Trainingsweekend comité.
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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!

an
age v
en
ig
e
A-Z in
!
r
e
e
beh

Mont

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

