


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.
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de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
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en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.
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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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

Zijtwende 41
De Lier

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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2678 SZ  De Lier�
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Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming
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duurzaam ondernemend

uw partner in communicatie

www.drukkerijriezebos.nl
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ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv-valto.nl 

 
 
 
21 oktober 2013 41e jaargang nr. 9 
 
 
 
Uitslagen 19 oktober 

VALTO 5 De Meervogels 6 15-5 
Pernix 6 VALTO 6 5-10 
VALTO 7 Excelsior 6 9-8 
De Meervogels 6 VALTO 8 14-6 
VALTO A3 Refleks A3 9-2 
VALTO B2 DES B2 13-4 
VALTO C3 Avanti C5 9-5 
VALTO D1 HKV/OE D1 4-6 
VALTO D2 Ondo D3 2-3 

 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
VALTO 5 speelde de laatste wedstrijd van de eerste helft van het veldseizoen thuis tegen De Meervogels. 
Het vijfde begon gelijk scherp en wist al snel een gaatje te slaan. De voorsprong werd niet meer uit handen 
gegeven. Het vijfde wist met ruime cijfers te winnen. VALTO 6 ging naar Leiden voor de uitwedstrijd tegen 
Pernix en het zesde wist de punten mee naar De Lier te nemen. Het zevende speelde een spannende 
wedstrijd tegen Excelsior. Geen van beide ploegen wist echt afstand te nemen en om –en-om vielen de 
doelpunten. Gelukkig wist VALTO de wedstrijd op het laatste moment toch naar zich toe te trekken. 
VALTO 8 speelde uit tegen Meervogels. Er wedr veel strijd geleverd, maar een overwinning zat er vanaf het 
begin eigenlijk nooit echt in. Meervogels was net een maatje te groot. 
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
Bij de junioren kwam alleen de A3 in actie. Deze ploeg speelde thuis tegen Refleks en boekte een keurige 
overwinning. 
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Afgelopen zaterdag waren de laatste veldwedstrijden, want we gaan weer lekker de zaal in!! 
Maar weinig teams kwam in actie, waarvan vier jeugdwedstrijden, allen thuis op het eigen veld. Twee teams 
konden nog kampioen worden. De B2 slaagde in deze missie en werd daarmee het zesde jeugdteam dat 
kampioen werd. Voor de D2 ging het helaas net mis, die verloren hun wedstrijd en daarmee ook het 
kampioenschap.  
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B-teams 
Alleen VALTO B2 kwam in actie. Zij speelde net als vorige week tegen DES B2. De B2 ging voortvarend van 
start en met de rust was al een 10-1 voorsprong bereikt. In de 2e helft wilde het wat minder lukken, maar de 
voorsprong was voor DES niet meer in te halen. Eindstand, 13-4. En dus werd de B2 ook kampioen en dat 
betekent dat alle drie de B-teams kampioen zijn geworden.  
  
C-teams 
Alleen VALTO C3 speelde een wedstrijd. Tegenstander was Avanti C5. De C3 speelde een goede wedstrijd 
en wist met 9-5 te winnen. Daarmee eindigde ze op een keurige gedeelde 3e plek met 8 punten uit 6 
wedstrijden.  
  
D-teams 
VALTO D1 speelde thuis tegen HKV/OE D1, die al kampioen was, maar uiteraard naar De Lier gekomen 
was voor de winst. De D1 begon heel goed aan de wedstrijd, maar steeds meer kwam HKV in haar spel. 
Ruststand was 4-2 in het voordeel van VALTO, maar in de 2e helft was het alleen HKV dat wist te scoren. 
Eindstand 4-6. Jammer, want er had meer in gezeten.  
VALTO D2 speelde thuis hun kampioenswedstrijd tegen ONDO D3, dat nog geen punt had weten te 
behalen. De D2 speelde geen goede wedstrijd, waarbij er vooral slordig met het balbezit werd omgegaan. Er 
moest gewonnen worden om kampioen te worden, maar helaas werd het een verloren wedstrijd, 2-3. 
Jammer! 
 Vanaf komende week gaan we lekker binnen trainen en na de oefenwedstrijden begint op zaterdag 9 
november de zaalcompetitie. Tot dan!! 

 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
De veldwedstrijden zijn voorlopig weer even voorbij. We maken 
ons op voor de zaal. Vanaf nu zijn de trainingen in de zaal. 
Onderstaand alle informatie voor het zaalseizoen. 
 
 
Theorie-examens scheidsrechters 
Afgelopen woensdag zijn er 3 VALTO’ers naar Den Haag 
getogen om hun theorie-examen te doen voor de 
scheidsrechterscursus: Michael van der Ende, Thom Voskamp 
en Pieter van Muyen. Van de 15 aanwezigen zijn er helaas maar 5 geslaagd. Erg bijzonder dat onze 
mannen daar precies bij waren! Goed gedaan mannen. 
 
 
Huldiging der kampioen 
Op 2 november om 19:20 uur vindt de huldiging plaats van alle teams die kampioen geworden zijn in de 
eerste helft van de veldcompetitie. 
Zorg ervoor dat je erbij bent in je korfbal-outfit. En neem je ouders en je opa en oma mee! 
 
 
Wedstrijdsecretariaat zaal 
We zijn in de afgelopen maanden zeer druk op zoek geweest naar een nieuw lid van de TC die het 
wedstrijdsecretariaat in de zaal op zich wil nemen. Helaas is dit nog niet gelukt. Aangezien de tijd dringt, 
roep ik mensen met klem op om contact op te nemen als je hier meer over wilt weten. 
 
 
Toptrainers 
Dit jaar zijn er wederom diverse toptrainers bereid gevonden om trainen te geven. Geweldig dat jullie je de 
senioren van VALTO af en toe trainen willen geven. 
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Toptrainers VALTO 3/4: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Toptrainer	  
1e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Marco	  Swikker	  
2e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Mark	  van	  Geest	  
3e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Johan	  van	  der	  Meer	  
4e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Rob	  van	  der	  Stelt	  
5e	  dinsdag	  van	  de	  maand	   Dinsdag	   19:30	   Bart	  van	  Muyen	  

 
Toptrainers VALTO 5/8: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Toptrainer	  

22	  oktober	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
29	  oktober	   Dinsdag	   22:00	   	  Voskamp&Voskamp	  
5	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Michiel	  Cornelisse	  

12	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
19	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Arnold	  Kok	  
26	  november	   Dinsdag	   22:00	   	  Michiel	  Cornelisse	  	  
3	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Voskamp&Voskamp	  

10	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Martin	  van	  der	  Wel	  
17	  december	   Dinsdag	   22:00	   	  Arnold	  Kok	  

 
 
Starten zaaltrainingen 
Vanaf nu training in de zaal! Het trainingsschema is eindelijk gereed en vind je hieronder. 
 
Team dag hal tijdstip ruimte 

1 & 2 Maandag Sosefhal 19.45h-21.30h hele hal 
1 Donderdag Hal 1 21.30h-eind 1/2 hal 
2 Donderdag Hal 1 21:30h-eind 1/2 hal 
3 & 4 Dinsdag Sosefhal 20.00h-21.15 hele hal 
3 Donderdag Hal 2 21.30h-eind 2/3 hal 
4 Donderdag Hal 2 20.30h-21.30h 2/3 hal 
5tm 7 Dinsdag Hal 1 2200h-23.00h hele hal 
          
A1&A2 Dinsdag Sosefhal 18.15h-19.45h hele hal 
A1 Donderdag Hal 1 20:30h-21:30h 1/2 hal 
A2 Donderdag Hal 1 20.30h-21.30h 1/2 hal 
A3 Donderdag Westlandiahal 19.00h-20.00h hele hal 
          
B1 & B2 Maandag Sosefhal 18.15h-19.30h hele hal 
B1 Donderdag Hal 2 19.30h-20.30h 2/3 hal 
B2 Donderdag Westlandiahal 18.30h-19.30h hele hal 
B3 Dinsdag Hal 2 18.30-19.30h 2/3 hal 
          
C1 & C2 Maandag Hal 2 18.00h-19.30h 2/3 hal 
C1 Donderdag Hal 2 17.30h-18.30h 2/3 hal 
C2 Donderdag Hal 2 18.30h-19.30h 2/3 hal 
C3 Dinsdag Hal 1 17.30h-18.30h 1/3 hal 
          
D1 & D2 & D3 Maandag Hal 1 18.00h-19.00h hele hal 
D1 Donderdag MAVO 18.00h-19.00h hele hal 
D2 Donderdag MAVO 17.00h-18.00h hele hal 
D3 Donderdag MAVO 19.00h-20.00h hele hal 



4 
De bijblijver, 21 oktober 2013 

 
          
E1 & E2 Dinsdag Hal 1 17.30h-18.30h 2/3 hal 
E3 & E4 Dinsdag Hal 2 17.30h-18.30h 2/3 hal 
E1 Donderdag Hal 2 16.30h-17.30h 2/3 hal 
E2 Woensdag MAVO 19.00h-20.00h hele hal 
E3 Woensdag MAVO 18.00h-19.00h hele hal 
E4 Woensdag MAVO 17.00h-18.00h hele hal 
          
F Woensdag Hal 2 17.30h-18.30h 2/3 hal 
          
Kangoeroes Zaterdag Hal 2 10.00h-11.00h 2/3 hal 
 
Indeling zaal 
Let op: in de zaal speelt het huidige VALTO 5 niet. 
Hierdoor schuiven de teams VALTO 6 t/m VALTO 8 een plaatsje op en heten nu VALTO 5 t/m VALTO 7. Dat 
geldt dus ook al voor het oefenprogramma hieronder.  
 
Verder zijn er enkele verschuivingen: 

1) Mirjam is weer fit in speelt in VALTO 2 
2) Mellanie treedt uit de selectie gaat spelen in VALTO 3 
3) Anna van Staalduinen wordt toegevoegd vanuit VALTO A2 aan VALTO 4 
4) Een nieuwe dame (Lisanne Bosch) heeft enkele malen met onze A junioren meegetraind en maakt 

de overstap van Die Haghe naar VALTO. Zij wordt toegevoegd aan VALTO A1. Lisanne van harte 
welkom! 

Zaalprogramma 
Het zaalprogramma is eindelijk in concept beschikbaar voor de TC, echter dit betekent dat de verenigingen 
hun thuisprogramma nog mogen schuiven. We verwachten dit programma volgende week te kunnen 
publiceren. Als het eerder beschikbaar is, verschijnt het op de site. 
 
Oefenprogramma 
Door late afzeggingen zijn er nog enkele open plekken in het oefenprogramma. Hier wordt erg hard aan 
gewerkt. Op 26-10 staan VALTO 3 en 4 tegen elkaar opgesteld. Echter niet alles spelers zijn die dag 
aanwezig. Als het lukt zullen we hier ook nog een andere vereniging voor uitnodigen. 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

26-‐okt	   zaterdag	   09:20	   Alo	  A1	   VALTO	  A1	   Schilp	  /	  1	   HKD	  
26-‐okt	   zaterdag	   10:40	   VALTO	  A1	   Fiks	  A1	   Schilp	  /1	   HKD	  
26-‐okt	   zaterdag	   13:00	   VALTO	  A2	   Velocitas	  A2	   Vreeloo/1	   Wim	  van	  Dalen	  
26-‐okt	   zaterdag	   14:30	   VALTO	  3	   VALTO	  4	   Vreeloo/1	   Cock	  Mathijssen	  
26-‐okt	   zaterdag	   16:00	   VALTO	  2	   Fortuna	  5	   Vreeloo/1	   Pierre	  van	  V	  
26-‐okt	   zaterdag	   17:30	   VALTO	  1	   KOAG	  1	   Vreeloo/1	   Rick	  Voskamp	  
	   	   	   	   	   	   	  
28-‐okt	   maandag	   20:45	   Crescendo	  1	   VALTO	  1	   Vreeloo	   HKD	  
29-‐okt	   dinsdag	   19:15	   VALTO	  1	   Ready	  1	   Zuidhage	   HKD	  
30-‐okt	   woensdag	   19:15	   VALTO	  A1	   halve	  finale?	   Houtrust/Essensteijn	   HKD	  
01-‐nov	   Vrijdag	   19:15	   VALTO	  1	   halve	  finale?	   HKV/OE	  Hal	   HKD	  
02-‐nov	   Zaterdag	   13:40	   VALTO	  A1	   finale?	   HKV/OE	  Hal	   HKD	  
02-‐nov	   Zaterdag	   15:10	   VALTO	  1	   finale?	   HKV/OE	  Hal	   HKD	  
	   	   	   	   	   	   	  
02-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  E1	   HKV/OE	  E1	   Vreeloo/2	   Thom	  Voskamp	  
02-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   VALTO	  E3	   VALTO	  E4	   Vreeloo/2	   Sandra	  Poot	  
02-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   VALTO	  E2	   Ondo	  E2	   Vreeloo/2	   Floris	  van	  Muyen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   12:00	   VALTO	  C3	   Excelsior	  C3	   Vreeloo/2	   Anna	  van	  Staalduinen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   13:00	   VALTO	  C2	   Excelsior	  C2	   Vreeloo/2	   Ruben	  Kester	  
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02-‐nov	   Zaterdag	   14:00	   VALTO	  C1	   ALO	  C1	   Vreeloo/2	   Pieter	  van	  Muijen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   15:00	   VALTO	  A3	   Ondo	  A3	   Vreeloo/2	   Bart-‐Jan	  Schoone	  
02-‐nov	   Zaterdag	   16:10	   VALTO	  7	   ONDO	  6	   Vreeloo/2	   Niels	  Koole	  
02-‐nov	   Zaterdag	   17:20	   VALTO	  4	   	  	   Vreeloo/2	   Wim	  van	  Dalen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   18:30	   VALTO	  3	   ONDO	  3	   Vreeloo/2	   Rob	  de	  Ruiter	  
02-‐nov	   Zaterdag	   19:40	   VALTO	  6	   Weidevogels	  3	   Vreeloo/2	   Arnold	  Kok	  
02-‐nov	   Zaterdag	   20:50	   VALTO	  5	   KOAG	  5	   Vreeloo/2	   Cock	  Matthijsen	  
	   	   	   	   	   	   	  
02-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   Kangoeroes	   -‐	   Vreeloo/1	   	  
02-‐nov	   Zaterdag	   09:00	   VALTO	  F1	   Ondo	  F1	   Vreeloo/1	   Leonie	  Schoone	  
02-‐nov	   Zaterdag	   10:00	   VALTO	  F2	   GKV	  F1	   Vreeloo/1	   Maaike	  Ridder	  
02-‐nov	   zaterdag	   10:00	   VALTO	  F3	   Ondo	  F5	   Vreeloo/1	   Naomi	  Grootscholten	  
02-‐nov	   Zaterdag	   11:00	   VALTO	  D3	   Eureka	  D1	   Vreeloo/1	   Cock	  Matthijsen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   12:00	   VALTO	  D2	   GKV	  D1	   Vreeloo/1	   Laurens	  Verbaan	  
02-‐nov	   Zaterdag	   13:00	   VALTO	  D1	   Maassluis	  D1	   Vreeloo/1	   Thijs	  Dijkstra	  

02-‐nov	   Zaterdag	   14:00	   VALTO	  B3	   GKV	  B1	   Vreeloo/1	  
Antoinette	  
Hanemaaijer	  

02-‐nov	   Zaterdag	   15:00	   VALTO	  B2	   Excelsior	  B2	   Vreeloo/1	   Marco	  Boekestijn	  
02-‐nov	   Zaterdag	   16:00	   VALTO	  B1	   Excelsior	  B1	   Vreeloo/1	   Michael	  van	  den	  Ende	  
02-‐nov	   Zaterdag	   17:00	   VALTO	  A2	   Futura	  A1	   Vreeloo/1	   Frank	  de	  Rijcke	  
02-‐nov	   Zaterdag	   18:15	   VALTO	  A1	   Avanti	  A1	   Vreeloo/1	   Rick	  Voskamp	  
02-‐nov	   Zaterdag	   19:20	   Huldiging	  der	  veldkampioenen	  
02-‐nov	   Zaterdag	   19:30	   VALTO	  2	   Fluks	  2	   Vreeloo/1	   Pierre	  van	  Venetien	  
02-‐nov	   Zaterdag	   20:45	   VALTO	  1	   Fluks	  1	   Vreeloo/1	   Jan	  Korteland	  

 
 
Tot zaterdag in de zaal! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
Nieuws van het bestuur  
 
 
Liers gevoel ondersteunt VALTO met de aanbouw 
Afgelopen vrijdag kregen we vanuit Stichting Liers Gevoel een mooi bericht. 
Zij willen CKV VALTO ondersteunen ten behoeve van de aanbouw met een 
bedrag van € 3.000,=!!! Geweldig nieuws dus, waar we erg blij mee zijn. De 
aanbouw is gedaan om meer ruimte te krijgen voor blessurebehandeling, 
team-besprekingen en opslag. Op deze wijze wil VALTO zo professioneel mogelijk de toekomst in. Mooi dat 
Liers gevoel hier een behoorlijke ‘steen’ aan bijdraagt! 
Stichting Liers Gevoel heeft als doelstelling:  

•  Het ondersteunen van de activiteiten van het Oranje Comité 
•  Het ondersteunen van het vereniging leven van De Lier 
•  Het ondersteunen van sociale activiteiten in groepsverband in De Lier. (geen 

buurt verenigingen) 

Meer informatie tref je aan op hun website: www.liersgevoel.nl  
  
Namens het bestuur, Hans Ridder  
 
 

           _______________  Einde Bestuursnieuws  __________________ 
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Nieuws van de AC  
	  
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: 
http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
Zaterdag 2 november Hele dag ALL DAY VALTO DAG Sporthal 
Vrijdag 8 november 19.00 uur - 20.45  Filmavond voor D-teams en E-teams VILLA VALTO 
Zaterdag 9 november 21.00 uur Filmmarathon voor B-teams en C-teams VILLA VALTO 
Vrijdag 29 november 17.30 uur Sinterklaas voor F-jes en Welpen  
Vrijdag 27 december 20.30 uur VALTO aGoGo VILLA VALTO 
Woensdag 1 januari 19.00 uur VALTO Nieuwjaarsborrel VILLA VALTO 
7 maart  Bowlen  
14, 15 en 16 maart  Trainingsweekend Emst 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
13 juli  We love korfbal  
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Filmavond E en D	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
We willen graag andere kinderen ook kennis laten maken met hoe leuk VALTO is. Natuurlijk kan 
iedereen kennismaken met het spelletje tijdens Schoolkorfbaltoernooi. Heb je vriendjes of 
vriendinnetjes die jij graag laat kennismaken met de gezelligheid bij VALTO en die misschien wel 
korfbal willen gaan spelen, nodig ze dan uit voor de filmavond en informeer het AC hierover door te 
mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl. Dan kunnen we er rekening mee houden met chips en limonade 
en ze later benaderen om eens te komen trainen.  
 
 
Filmmarathon B en C 

                       

    _________________ Einde AC Nieuws ____________________ 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 5 – Meervogels 6 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 5 haar laatste wedstrijd van het veldseizoen. We hadden er 
allemaal zin in en na een goede voorbereiding ging de wedstrijd van start. De wedstrijd was het 
tegenovergestelde van de wedstrijd van de week daarvoor. We creëerden goede kansen en er 
werden veel doelpunten gemaakt. Ook de verdediging hield het goed dicht. Met een stand van 7 – 3 
gingen we de rust in. Na de rust gingen we op dezelfde manier verder als voor de rust en wonnen met 
een stand van 15 – 5. Na een drankje en het klaarmaken van ons holletje zijn we begonnen aan onze 
winterslaap. Tot na de winter! 
 
      Groetjes, VALTO 5 

 
 
 
Kampioenswedstrijd VALTO B2 - Des B2 
Afgelopen zaterdag speelde we onze laatste wedstrijd van het buitenseizoen. Omdat we vorige week 
hadden gewonnen van Des, hadden we nog maar één puntje nodig om kampioen te worden. Omdat 
we nog steeds vier geblesseerde hebben, Kirsten, Rosalie, Romy en Romy, speelde Thijs, Daphne en 
Maaike met ons mee. De vakken waren in de aanval: Thijs, Julia, Daphne en Manon. En in de 
verdediging: Esmee, Joyce, Angelique en Lisa.  
We begonnen gelijk al goed, Daphne en Julia scoorde allebei al binnen een paar minuten. Wisselen 
van vak. En al snel gooide Joyce en Lisa ook de bal door de korf. Weer wisselen van vak. Manon en 
Thijs scoorde ook alweer super snel, dus voor dat we het wisten stonden we al 6-0 voor op Des. Lisa 
en Joyce ook nog een keertje. Maar jammer genoeg kon Des ook de bal door de korf krijgen, 8-1. 
Voor de rust gooide Julia en Joyce er ook nog eentje door de korf heen. Zo gingen we met  10-1 in de 
rust in. Na een kopje limonade en een praatje begonnen we met de tweede helft. De tweede helft ging 
iets minder goed. Des scoorde al snel de 10-2. Maar Thijs scoorde gelukkig de 11-2. Maar omdat Des 
ook nog kampioen kon worden, lieten ze het hier niet bij zitten. 11-3, 11-4. Maar verder kwamen ze 
niet. Rosalie kon gelukkig nog eventjes, zij kwam erin voor Esmee. En Maaike werd nog eventjes 
gewisseld met Daphne. Als afsluiting scoorde Joyce en Maaike er nog eentje, 13-4 
En toen klonk het fluitsignaal, de wedstrijd was afgelopen.  We waren 
KAMPIOENNNN♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥.  
Thijs, Daphne en Maaike bedankt voor het invallen!  In de zaal gaan we weer knallen, met hopelijk 
een compleet team! 
 
Groetjes van de B2 
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VALTO D2 NET GEEN KAMPIOEN 
We hebben helaas verloren met 2-3 . 
In de eerste helft ging het niet heel goed met gooien en vangen. 
maar in de 2e helft ging het beter maar net niet goed genoeg.  
Ondo sprong er vaak tussen. 
we hebben ons best gedaan. 
maar in de zaal......................................nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
 
                 gr. Tessa 
 
 
ONDO D3-VALTO D2 (stukje van 12 oktober) 
We kwamen al best vroeg aan en na het omkleden zat bijna iedereen op een mini tractor bij ONDO. 
Met volle moed begonnen we de wedstrijd. In de eerste helft ging het niet goed: ONDO scoorde als 
eerste  1-0 ,wij een beetje in paniek. Maar gelukkig maakte Julia er ook een 1-1. Dan ONDO weer 2-1, 
maar de 2-2 werd door Martijn gescoord. Bij de eerste helft eindigt het met 3-2. De tweede helft ging al 
een stuk beter. Lorenzo, Floris en Tessa scoorden er nog een en ONDO had geen kans voor een 
punt. De wedstrijd eindigde met 3-5 voor VALTO en we gingen vrolijk naar huis. 
 

Groetjes, Máté 
 
 
ONDO E4 - VALTO E3 (stukje van 12 oktober) 
12 oktober, onze laatste buiten wedstrijd, de taart hadden we vorige week al gekregen, maar er moest 
toch nog 1 wedstrijd gespeeld worden. Nadat we de E2 nog hadden aangemoedigd met hun 
kampioenswedstrijd (gefeliciteerd E2) vertrokken we naar 's Gravezande.  
De wedstrijd begon, al vrij snel scoorde Stan 1-0 dat begon lekker, maar de tegenstanders vochten 
terug. Een hele mooie worp van Tim, maar helaas rolde de bal over de korf. Jammer. Danny besloot 
het ons een beetje zelf te laten uitzoeken en wij vonden ook nog andere bezigheden in het veld. En 
daar kon de tegenstander wel wat mee. Met  1-1 gingen we de rust in. Na een peptalk van Danny 
speelden we verder met de tweede helft. Meer alert waren we en dat scheelt dus, Justin wist de bal 2x 
vlak achter elkaar in de korf te schieten. Oke,  we stonden weer voor. De meeste tijd speelden we op 
ons aanvallende helft, maar de tegenpartij wist de bal vaak te onderscheppen. De bal werd meerdere 
malen afgevuurd op de korf, vaak van heel ver. Alicia had ook een mooi schot, maar de bal ging er net 
niet in. Lisa dan,  die zat. Lekker. Tim maakte het af met nog net een doelpunt voordat de 
scheidsrechter affloot. 5-1. Goed gedaan E3.  
Danny en alle E3 spelers bedankt voor deze overwinning!  
En we gaan weer gezellig verder met het binnenseizoen, wij hebben er zin in.  
 
          Nova en Monique 
 
 
 

Kangoeroe-nieuws 
 
Mag ik jullie voorstellen: 



10 
De bijblijver, 21 oktober 2013 

                                    



11 
De bijblijver, 21 oktober 2013 

 
 
Dit zijn Joris, Sanne, Jonne en Daan (enkele leden van onze Kangoeroe-Klup) 
Wij zijn elke zaterdag te bewonderen van 10-11 uur (zowel op het veld als in de zaal). 
Voor eventuele vragen kun je mailen naar cooEenF@ckv-valto.nl of gewoon langs komen tijdens een 
training. Van eind oktober tot ongeveer eind maart trainen we in sporthal Vreeloo in hal 2. 
 
 
De Kangoeroe Klup 
Al jaren zijn de Kangoeroes (voorheen de welpen) een begrip op de korfbal. Het ene jaar zijn de 
Kangoeroes met een grote groep actief, het andere jaar lopen er maar een paar. De werkgroep 
Kangoereos wil daar verandering in gaan brengen. Wij zijn er van overtuigd dat we de Kangoeroe 
Klup een prominente plek binnen de vereniging kunnen gaan geven. In de toekomst kunt u op 
zaterdag een grote kudde Kangoeroes gaan aantreffen! Wees dus gewaarschuwd! De trainers en 
begeleiders hebben er zin in!  
 
 
Waarom de Kangoeroe Klup? 
De Kangoeroe Klup is in het leven geroepen om verschillende redenen. De belangrijkste is dat we 
graag zo veel mogelijk kinderen kennis willen laten maken met korfbal. Voor VALTO is er veel 
ledenwinst te halen binnen deze doelgroep. De Kangoeroe Klup speelt ook in op maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals het steeds vaker voorkomen van obesitas bij kinderen en de aandacht voor 
normen en waarden. 
De naam ‘Kangoeroe Klup’ is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met 
vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast 
heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De 
Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden 
(3-6 jaar). 
 
 
De 1e concrete doelen van de VALTO-Kangoeroe-werkgroep 
-  In proefperiode informatie inwinnen bij andere verenigingen en de KNKV 
-  Clinics volgen bij andere verenigingen en via de KNKV (bv 4 Nov workshop Giga Kangoeroedag) 
-  Meetrainende broertjes en zusjes lid maken van de Kangoeroes, ouders betrekken. 
-  Vanaf zaalperiode :2 GiGa-Kangoeroedagen organiseren 
-  In 2e helft veld: 2 GiGa-Kangoeroedagen organiseren 
-  In 2e helft veld: combinatie Fit&Fun aanbieden aan de ouders 
 
Wij zijn er van overtuigd,  dat als je ergens tijd en energie in steekt, je er ook iets voor terug krijgt!  
Ook enthousiast geworden? Voor het organiseren voor en tijdens de GiGa-Kangoeroedagen hebben 
we altijd hulp nodig!!  Of heeft u misschien vragen? 
 
 
Je kan ons altijd aanspreken: 
Marja de Jong (Coordinator, 06-28680218) 
Sandra Poot, Marjo Hoogerbrugge 
De Kangoeroe-trainers: Aileen Willemse, Mellanie Noordam, Floris van Muijen 
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TRAININGSWEEKEND	  	  

14	  t/m	  17	  maart	  2014	  

	   	  
	  
	  
	  
	  

Senioren	  en	  A-‐Junioren	  opgelet,	  het	  gezelligste	  en	  
sportiefste	  weekend	  van	  het	  jaar	  komt	  er	  weer	  aan.	  Dit	  jaar	  
is	  het	  thema	  PIRATEN	  dus	  pak	  je	  zwaard	  want	  wij	  gaan	  de	  
strijd	  aan!	  De	  organisatie	  is	  al	  hard	  bezig	  om	  er	  weer	  een	  
fantastisch	  weekend	  van	  te	  maken	  en	  de	  locatie	  is	  alvast	  
bekend,	  wij	  gaan	  naar	  het	  altijd	  gezellige	  Erm.	  Dit	  jaar	  zijn	  

er	  naast	  de	  andere	  activiteiten	  ook	  officiële	  
oefenwedstrijden,	  dus	  bereid	  je	  maar	  vast	  voor.	  

	  
Het	  PIRATEN	  weekend	  kost	  €85,-‐	  en	  je	  kan	  je	  tot/met	  31	  
december	  2013	  opgeven.	  Doe	  het	  snel	  want	  je	  wilt	  dit	  

weekend	  niet	  missen!	  Na	  31	  december	  worden	  de	  kosten	  
€100,-‐	  per	  persoon.	  Opgeven	  kan	  door	  contant	  te	  betalen	  

of	  door	  het	  geld	  over	  te	  maken	  op	  rekeningnummer	  
3404.55.225	  	  t.n.v.	  A.C.	  Poot.	  Bij	  het	  opgeven	  graag	  je	  
naam	  vermelden	  en	  of	  je	  tot	  zondag	  of	  maandag	  blijft.	  

	  
Gegroet	  namens	  het	  Piratencomité,	  

Arco	  Roodbaard	  
Kapitein	  GJ	  Haak	  
Bloody	  Manon	  
Eenogige	  Ellen	  
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