


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.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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

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

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



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
  

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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De Bijblijver 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv.valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
 
 
 

17 februari 2014 41e jaargang nr. 25 
 
 
 
 
 
Uitslagen 15 februari 
VALTO 3 - KCR 4 13 - 15 

VALTO 6 - Excelsior 7 5 - 12 

VALTO 7 - ONDO 6 12 -   8 

VALTO A3 - ALO A2 10 - 19 

VALTO A3 - DES A3 8 -   7 

VALTO B3 - DES B3 11 -   1 

VALTO C2 - KVS / Maritiem C5 12 -   4 

VALTO C3 - ONDO C5 7 -   1 

VALTO D1 - Crescendo D1 27 -   4 

VALTO D2 - Dijkvogels D2 4 -   8 

Die Haghe E1 - VALTO E1 5 -   3 

VALTO E3 - ONDO E3 4 -   4 

VALTO E2 - Dijkvogels E2 6 -   2 

VALTO F2 - ALO F2 2 - 13 

VALTO F3 - HKV / Ons Eibernest F2 11 -   7 

 
  
 
 
Nabeschouwingen 
Afgelopen zaterdag een klein programma: er werden 15 wedstrijden gespeeld. Er werden 8 wedstrijden gewonnen, er 
werd één keer gelijk gespeeld en er werden 6 wedstrijden verloren. Helaas verloor VALTO 3, waardoor hun 
kampioenskansen zo goed als verkeken zijn. Verder een aantal ruime overwinningen, waaronder de winst van de D1 
met 27-4!! De D1 heeft nu gemiddeld ruim 13 doelpunten per wedstrijd gemaakt en dat is toch een knappe prestatie! 
  
Senioren 
VALTO 3 speelde thuis tegen KCR 4. Het derde kwam goed uit de startblokken en had al gauw een voorsprong van vier 
doelpunten, 6-2. Hierna nam KCR het initiatief over en kwam weer op gelijke hoogte. De rest van de wedstrijd ging lange 
tijd gelijk op, maar aan het eind had KCR nog een eindsprint en trok zo de winst naar zich toe. Einduitslag 13-15. Om 
nog in aanmerking te komen voor het kampioenschap moet koploper Albatros nu nog drie punten laten liggen in twee 
wedstrijden en dat zullen ze toch niet laten gebeuren! 
VALTO 6 speelde thuis tegen Excelsior 7. Uit werd er nipt van deze ploeg gewonnen, 11-12. Dit keer was Excelsior 
duidelijk de betere partij en werd er met 5-12 verloren.  
VALTO 7  speelde thuis tegen ONDO 6. VALTO 7 deed wat het moest doen, namelijk winnen om zo nog kans te maken 
op het kampioenschap. De eindstand was 12-8. Aanstaande zaterdag speelt VALTO 7 thuis tegen koploper ODO 8. Bij 
winst kan VALTO 7 vervolgens op 8 maart het kampioenschap binnen halen door thuis te winnen van Achilles 5. De 
wedstrijd tegen ODO begint om 15.20 uur en uiteraard zou het leuk zijn als iedereen het zevende aan komt moedigen! 
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A-jeugd 
VALTO A3 had een inhaalwedstrijd en kwam deze week op donderdag al in actie tegen ALO A2. ALO staat lager in de 
poule dan VALTO, maar daar was in de wedstrijd niks van terug te zien. VALTO A3 verloor kansloos, 10-19.  
Afgelopen zaterdag speelde de A3 thuis tegen DES A3. Uit werd er van dit team net aan verloren, 12-11. Ook dit keer 
ging de wedstrijd gelijk op, alleen nu was het VALTO die uiteindelijk nipt won, 8-7. 
  
B-jeugd 
VALTO B3 speelde thuis tegen DES B3. Uit werd er met 0-15 van deze ploeg gewonnen en ook gezien de stand (DES 
staat laatste) moest dit een makkie worden. Het werd een 11-1 overwinning. De B3 blijft op twee punten achterstand van 
koploper Fortuna. Zaterdag 1 maart speelt de B3 uit tegen Fortuna en kan dus bij winst op gelijke hoogte komen. 
Vervolgens kunnen ze dan op 8 maart nog kampioen worden. (evt. samen met Fortuna). Nog volop spanning dus in 
deze poule! 
  
C-jeugd 
VALTO C2 speelde thuis tegen KVS C5. Uit werd er met 2-14 van deze ploeg gewonnen. KVS C5 staat op de laatste 
plaats en VALTO C2 op een keurige tweede plek, dus ook nu moest een overwinning weer mogelijk zijn. Er werd 
uiteindelijk met 12-4 gewonnen. Helaas blijft koploper Dubbel Zes C1 alles winnen en is de achterstand drie punten met 
nog twee wedstrijden te spelen. Maar misschien dat Dubbel Zes op 1 maart nog een puntje laat liggen en dan kan 
VALTO C2 op 8 maart zelf tegen Dubbel Zes toch nog kampioen worden. Hier dus ook nog volop spanning en worden 
de uitslagen van de komende weken belangrijk! 
Koploper VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C5. Dit moest toch een makkelijke overwinning worden gezien de 
stand?! VALTO kwam echter maar moeizaam op gang en met rust stond er pas een 2-1 voorsprong op het scorebord. 
Mede door de vele gemiste kansen. In de tweede helft werden de kansen beter afgemaakt en uiteindelijk werd er toch 
nog ruim gewonnen, 7-1.  
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Crescendo D1. VALTO D1 doet nog volop mee om het kampioenschap en Crescendo 
staat onderaan en wist nog geen punt te halen. Dit was duidelijk terug te zien in het wedstrijdbeeld, want VALTO 
overheerste. Er werd goed samengespeeld, het baltempo lag hoog en er werden volop kansen gecreëerd. Met rust stond 
het al 14-1 voor VALTO. In de tweede helft ging het scoren lekker door, al was het wel vooral het tweede aanvalsvak wat 
voor de doelpunten zorgde. Uiteindelijk werd het 27-4. Aanstaande zaterdag speelt de D1 thuis tegen medekoploper 
DES D1 en bij winst kan het kampioenschap gevierd worden. De wedstrijd begint om 12.15 uur en iedereen is 
uitgenodigd om de D1 aan te moedigen! 
VALTO D2 speelde thuis tegen Dijkvogels D2. Uit werd er met 8-3 verloren van deze ploeg en dat kwam vooral door een 
zwak begin van de D2. Dit keer begon VALTO juist heel scherp en kon ze lange tijd goed bijblijven. Halverwege de 
tweede helft stond het 4-5 en was nog alles mogelijk. Helaas had Dijkvogels nog een eindsprint in de benen en werd er 
uiteindelijk verloren met 4-8.  
  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde als enige ploeg uit, tegen Die Haghe E1. Thuis werd er met 3-9 verloren. Dit keer ging de wedstrijd 
wat meer gelijk op en zo is duidelijk te zien dat de E1 de afgelopen weken gegroeid is in haar spel. Dit keer werd het 5-3. 
Aanstaande zaterdag speelt de E1 al weer haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen één van de koplopers uit de poule, 
ONDO E1. Dat zal geen makkie worden, maar misschien zit er toch een stuntje in?! 
VALTO E2 speelde thuis tegen Dijkvogels E2. Uit werd er met 0-2 gewonnen. Dit keer werd het een ruimere 
overwinning, want het werd 6-2 voor VALTO. 
VALTO E3 speelde thuis tegen ONDO E3. Uit werd er met 3-0 verloren. Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en dat geeft 
wel aan dat ook de E3 enorm gegroeid is in haar spel. Uiteindelijk werd het een knap gelijkspel, 4-4 en dat tegen de 
nummer twee uit de poule! 
  
F-jeugd 
VALTO F2 speelde thuis tegen ALO F2. ALO staat bovenin en VALTO staat op de één na laatste plek, dus gezien de 
stand zou dit geen makkelijke wedstrijd worden. Uit werd er ook al ruim van deze ploeg verloren. Ook dit keer was ALO 
helaas een stuk beter dan VALTO. De eindstand was 2-13.  
VALTO F3 speelde thuis tegen HKV/OE F2. Uit werd er nipt gewonnen van deze ploeg, maar gezien de stand staat HKV 
toch een stuk hoger dan VALTO. Daar was afgelopen zaterdag niks van terug te zien, want VALTO was de betere ploeg. 
Er werd lekker veel gescoord en uiteindelijk werd het een 11-7 overwinning! 
  
 

A.S ZATERDAG IS HET DAN ZOVERRRRRRR! 
VALTO D1 KAN KAMPIOEN WORDEN! 

 
HOELAAT? 12:15 
WAAR? SPORTCENTRUM VREELOO (HAL 1) 
TEGENSTANDER? DES D1 

 
NEEM AL JE TOETERS EN BELLEN MEE WANT DE D1 GAAT ERVOOR!!! 
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Zaterdag 22 februari 2014 
 
6255 R7F VALTO 7 - ODO 8 15:20 Vreeloo-hal Hal 1 Frank 
11673 C4G TOP C4 - VALTO C2 14:05 De Korf, Sassenheim veld 1  
7580 C5F VALTO C3 - K Danaiden C3 11:15 Vreeloo-hal Hal 1 Thijs 
7855 D1C VALTO D1 - DES (D) D1 12:15 Vreeloo-hal Hal 1 Pieter 
8866 D2G VALTO D2 - DES (D) D2 13:15 Vreeloo-hal Hal 1 Hans 
8047 E8-1B VALTO E1 - ONDO (G) E1 14:15 Vreeloo-hal Hal 1 Martin B 
9857 E8-3G KVS E3 - VALTO E2 10:50 De Blinkerd Veld 1  
11657 F3G Avanti (P) F6 - VALTO F3 10:45 De Viergang, Pijnacker Veld 2  
 
 
Zaalwacht 
Hal 1 
11:05-13:00 Ouder C3 
13:00-15:00 Marleen 
15:00-16:30 Arie / res V7 
 
 
Opstellingen zaterdag 22 februari 
VALTO 7  aanwezig : 14.30h 
Dames : Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja   Res : ??? 
Heren : Martin B, Arie, Michiel, Rico     Res : Hans R 
 
 

 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Een beperkt programma waarin kanshebber VALTO 3 punten liet liggen 
en daarmee uit de race is voor het kampioenschap. 
 
 
Kampioenschapskansen wedstrijdsport 
Toch maar even de standen erbij met nog 2 wedstrijden te spelen: 

     

 
 
Bezoeken wedstrijden VALTO 1, 2 en A1 op 1 maart 
Op 1 maart zijn dus de belangrijke wedstrijden. Even langslopend: 

• VALTO 1 speelt tegen concurrent Merwede. De winnaar maakt de grootste kans op het 
kampioenschap de week erna.  

• VALTO 2 speelt tegen Merwede 2. Bij winst of gelijk spel behaalt VALTO 2 het kampioenschap en 
de promotie naar de 1e klasse. 

• VALTO A1 speelt tegen Die Haghe. Bij winst of gelijk spel behaalt VALTO A1 het kampioenschap en 
promotie naar de overgangsklasse. 
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De wedstrijden worden op de volgende tijden gespeeld: 
15:15 uur Merwede 2 - VALTO 2 
16:35 uur Merwede 1 – VALTO 1 
Supporters verzamelen om 14:15 uur bij parkeerplaats achtsprong. 
 
16:45 uur Die Haghe A1 – VALTO A1 
Supporters verzamelen om 16:00 uur bij parkeerplaats achtsprong. 
 
Met de bus mee? 
Wil jij mee als supporter naar deze wedstrijden? Geef je dan op bij Mariëlle Ridder van de supportersvereniging via 
jbridder@caiw.nl. Onze Otlav supporters vereniging regelt een bus (bij voldoende gegadigden). Een kleine eigen 
bijdrage van 5 euro (senioren/volwassenen) of 2,50 euro (voor jeugd t/m A).  
Doe mee en steun ons cluppie. In het oranje natuurlijk ! 
Mochten we een kampioen in ons midden hebben, doen we ‘s-avonds een feestje in de Villa! 
 
HERHALING: Hugo van der Berg volgend jaar trainer/coaches bij VALTO junioren 
Ik ben erg blij om te melden dat VALTO overeenstemming heeft bereikt met Hugo van den Berg om het komend jaar bij 
VALTO aan de slag te gaan als trainer/coach van onze A-junioren. Hugo kennen wij natuurlijk nog als succesvolle speler 
bij Dijkvogels en Die Haghe en heeft enkele jaren geleden al geassisteerd toen Peter van Duijn coach was bij VALTO A. 
Hugo  geweldig en veel succes bij VALTO! 
 
Wie wil participeren in de TC? 
Er staat nog een vacature open voor de vervanging van Mark van Geest. Precieze invulling van taken kunnen we nog 
bespreken maar stap naar voren en kom met ons in gesprek! 
 
Spelerskaarten en wedstijdformulieren 
Aanvoerders: graag de wedstrijdformulieren en de spelerskaarten van invallers achterlaten in sporthal (in de plastic doos 
op de receptie). 
 
Schorsing Frank de Rijcke 
Inmiddels is helder dat Frank 4 wedstrijden schorsing heeft. Daarvan is de eerste wedstrijd al geweest. 
 
Achterlaten sporthal 
Aan alle spelers en publiek: laat de sporthal alsjeblieft netjes achter. Als iedereen zijn eigen troep opruimt is er niks aan 
de hand. De teams die het laatste spelen lopen een extra rondje en ruimen de laatste restjes op! 
 
Oefenwedstrijden veld 
We kijken al weer vooruit naar de periode na de zaal. Houd vast rekening met de volgende oefenwedstrijden: 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  
13-‐mrt	   donderdag	   19:30	   ALO	  2	   VALTO	  2	   ALO,	  Denk	  Haag	   ALO	  
13-‐mrt	   donderdag	   20:45	   ALO	  1	   VALTO	  1	   ALO,	  Denk	  Haag	   ALO	  

	   	   	   	   	   	   	  15-‐mrt	   zaterdag	   ??	   Sparta	  1	   VALTO	  1	   Nijenhuislaan	  2,	  	  
	  15-‐mrt	   zaterdag	   ??	   Sparta	  2	   VALTO	  2	   8043	  WD	  	  
	  15-‐mrt	   zaterdag	   ??	   Sparta	  3	   VALTO	  A1	   Zwolle-‐Stadshagen	  
	  15-‐mrt	   zaterdag	   ??	   Sparta	  4	   VALTO	  3/4/5	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	  15-‐mrt	   zaterdag	   11:00	   VALTO	  C1	   Vr’schaar	  C1	   De	  Zweth/1	   Wim	  van	  Dalen	  
15-‐mrt	   zaterdag	   9:00	  ?	   Vr’schaar	  B1	   VALTO	  B1	   Bodegraven	   (3-‐kamp)	  
15-‐mrt	   zaterdag	   10:00?	   PKC	  B1	   VALTO	  B1	   Bodegraven	   (3-‐kamp)	  

	   	   	   	   	   	   	  17-‐mrt	   maandag	   20:30	   VALTO	  1	   ODO	  1	   De	  Zweth/1	   Te	  bepalen	  
17-‐mrt	   maandag	   19:00	   VALTO	  2	   ODO	  2	   De	  Zweth/1	   Te	  bepalen	  

	   	   	   	   	   	   	  18-‐mrt	   dinsdag	   20:30	   VALTO	  A1	   ODO	  A1	   De	  Zweth/1	   Cock	  M.	  
18-‐mrt	   dinsdag	   19:00	   VALTO	  A2	   Dkvogels	  A1	   De	  Zweth/1	   Pierre	  van	  V.	  

	   	   	   	   	   	   	  20-‐mrt	   donderdag	   19:00	   VALTO	  3	   Des	  5	   Delft	   Des	  
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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. 
 
Toptrainers VALTO ¾ : 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

1e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Marco Swikker 
2e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Mark van Geest 
3e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Johan van der Meer 
4e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Rob van der Stelt 
5e dinsdag van de maand Dinsdag 20:00 Bart van Muyen 

 
Toptrainers VALTO 5/8 (Let op: soms 21 soms 22 uur, check wekelijks!): 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

18 februari Dinsdag 22:00 Michiel Cornelisse 
25 februari Dinsdag 20:00 Arnold Kok 

4 maart Dinsdag  22:00? Martin van der Wel 
11 maart Dinsdag 22:00? Voskamp&Voskamp 

 
 
 
Vooruitblik zomerperiode 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.  
 

 
 
Voor selecties Senioren en A geldt dat de eerste verplichte training valt op zaterdag 16 augustus. Echter in 
de week voorafgaand zullen al 2 trainingen zijn die kunnen helpen om fit op 16 augustus te verschijnen. 
 
Tot zaterdag in de zaal! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 

___________________ Einde TC nieuws  __________________ 
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Nieuws van het bestuur  
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
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  
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  __________________ 
 
 
 
EXAMENWEDSTRIJDEN VAN DE CURSUS JWL. 
Afgelopen zaterdag was het dan zover. na maanden voorbereiding en begeleiding werden de 
examenwedstrijden gefloten door onze cursisten. Thijs en Sharon mochten als eerste beginnen met hun 
examenwedstrijd. Toch ietwat nerveus begon Thijs aan zijn eerste helft, gevolg door een ijzersterke 2e helft! 
Toch was Thijs niet helemaal zeker van z’n zaak, zoals hij het zelf benoemde”toch bang dat hij het 
verkloot”had! Sharon floot een stabiele wedstrijd, de examinator was zeer tevreden over haar optreden. 
Vervolgens waren  Nia en Mandy aan de beurt. Dit ging hun goed af, ook deze examinator was tevreden 
over de prestaties van de meiden, alhoewel Mandy toch wel heel opgelucht was bij het horen van de uitslag. 
Dan Steven, hij floot een goede wedstrijd, zodat zijn examinator al na een halve wedstrijd al genoeg 
wist....geslaagd! En dan tenslotte Marije....door afwezigheid van Thomas moest zij haar examenwedstrijd nu 
volledig fluiten. En dan ook nog op een niveau waar zij nog niet heel ervaring heeft. De 1e helft verliep dan 
ook niet zoals de examinator het het liefst wilde zien. Na wat tips in de rust van zijn kant voor de 2e helft floot 
Marije een aanmerkelijke betere helft, wat het commentaar van de examinator ontlokte, dat hij tevreden was 
hoe snel de verbeterpunten werden opgepakt! Marije scoorde daardoor uiteindelijk ook een voldoende. 
Kortom..... alle cursisten waren geslaagd. 
  
Thijs, Sharon, Nia, Mandy, Steven en Marije,  van harte gefeliciteerd met het behalen van de cursus JWL. 
Een knappe prestatie hoor!!!!!! 
De uitreiking van de diploma’s zal plaatsvinden zodra de diploma binnen zijn, jullie krijgen daar later nog 
bericht van.  
  
Namens de commissie scheidsrechterzaken 
  
Cock Matthijsse 
Pierre van Venetien 
 
 
 
 

A.S ZATERDAG IS HET DAN ZOVERRRRRRR! 
VALTO D1 KAN KAMPIOEN WORDEN! 

 
HOELAAT? 12:15 
WAAR? SPORTCENTRUM VREELOO (HAL 1) 
TEGENSTANDER? DES D1 

 
NEEM AL JE TOETERS EN BELLEN MEE WANT DE D1 GAAT ERVOOR!!! 
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Nieuws van de AC  
                                                                                                                   

 

  _______________ Einde AC nieuws  ____________________ 
 
 
De VALTO webshop is online! 
Sinds afgelopen week heeft VALTO haar eigen webshop op de website van korfbalshop.nl. In deze webshop vind je 
trainingspakken, shirts, broekjes, truien en tassen in onze clubkleuren. Je kunt vanaf nu dus zelf al je VALTO-kleding 
online bestellen en thuis laten bezorgen! Alle producten in de webshop zijn standaard voorzien van het VALTO logo. 
Daarnaast is het mogelijk om een naam en/of nummer toe te voegen. 
 
Waar vind ik de VALTO webshop? 
Ga naar korfbalshop.nl. Klik in het menu op ‘verenigingsshop’. 

 
 
 
 

Aan de linkerkant verschijnt een nieuw menu. Kies hier voor ‘CKV VALTO (15)’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trainingspakken dienen nu nog als losse broek en jas besteld te worden. Ik ben 
nog met korfbalshop.nl aan het bekijken of het mogelijk is in 1x een heel pak te 
bestellen (incl. een aangepast prijs). Verder komt er ook nog een rokje in de 
webshop, maar het is even wachten op de nieuwe collectie van Erima. Er kunnen 
dus nog wat wijzigingen plaatsvinden, maar het begin is er. Mocht je nog andere 
dingen missen in de webshop, laat het me dan weten.  
 
Shopse! 
Rosanne 
vzkap@ckv-valto.nl 
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Facebook 
 

 
Like	  VALTO	  op	  Facebook	  en	  lees	  het	  allerlaatste	  nieuws!	  	  
www.facebook.com/ValtoNieuws	  

 

GIGAKANGOEROEDAG – 25 April 2014  

CKV VALTO gaat tijdens de koningsspelen op 25 april 2014 de kleuters uit De Lier spelenderwijs kennis laten maken 
met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers gaan op deze ochtend zorgen dat ruim 300 kleuters een GiGantische 
kangoeroedag gaan beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
 
De Kangoeroe Klup is een initiatief vanuit het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) en is bedoeld voor kinderen 
die vier, vijf of zes jaar oud zijn. 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. Ook hopen we een spectaculaire openings-act te regelen. 
 
Om deze dag in goede banen te leiden, hebben we hulp nodig, veeeeel hulp. 
Dus wil je deze fantastische dag niet missen en heb je zin om mee te helpen? Het projectteam is op zoek naar 
vrijwilligers! Dus leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je  
     - een groepje kleuters begeleiden 
- een bardienst draaien,  
- helpen bij het opbouwen,  
- het opblazen van ballonen,  
- afbreken,  
- informatietasjes maken,  
- flyers ontwerpen, 
- of ben je social mediatijger 
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com 
 
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! 
En, ook een aanrader voor diegenen die een sportopleiding volgen: misschien is dit een mooie gelegenheid om 
studiepunten te vergaren. We hebben namelijk ook mensen nodig die de kleuters begeleiden tijdens de spelletjes. 
 
Eind maart/begin april organiseren wij een vrijwilligers avond.  
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
Projectteam Giga Kangoeroedag 
Marja de Jong 06-28680218     
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 7 
Vandaag stond de wedstrijd VALTO 7 - ONDO 6 op het programma. Alleen Wilco was afwezig, dus we 
waren zo goed als compleet! Met Leonie, Arie en Peet startten we op de bank. Het eerste gedeelte van de 
wedstrijd verliep wat moeizaam. Het lukte ONDO om met 0-2 voor te komen. Maar gelukkig werd dit gat snel 
ingelopen. Met rust stonden we in ieder geval ruim voor (8-5???). In rust heerlijke mandarijnen van Martin. 
Na rust Arie, Martin en Marleen eruit en de reserves erin. De eerste bal die Arie in zijn handen kreeg was 
raak: nog een ruimere voorsprong. Maar daar kwam ONDO. Met nog 11 minuten op de klok stond het 
opeens 9-8. Tijd voor een eindsprint. En dat lukte nog ook: 12-8. Ook deze week is bewezen: de ervaring 
wint het van de jeugd.  
Aankomende zaterdag spelen we tegen ODO 8. ODO is al zeker van het kampioenschap maar door winst 
kunnen we nog gelijk op de eerste plek eindigen. Hiervoor zijn nog wel 4 punten uit 2 wedstrijden nodig. 
Aanstaande zaterdag wordt het een wedstrijd van ervaring tegen ervaring. 
WE NODIGEN HIERBIJ IEDEREEN UIT OM OM 15.20 UUR DE BRONTO'S AAN TE KOMEN 
MOEDIGEN, THUIS IN VREELOO. Met jullie hulp moet het lukken om de twee punten in De Lier te houden! 
 
         Tot zaterdag, VALTO 7 
 
 
VALTO B3 - Des B3  
Na afgelopen zaterdag onnodig de punten in Den Haag te hebben achtergelaten begon de B3 deze zaterdag 
om 15:35 tegen Des B3.  
De vorige keer dat er in Den Hoorn tegen Des werd gespeeld werd het 0-15 voor VALTO in een slechte 
wedstrijd, de standaard acties waren vergeten maar er was niks te klagen over de uitslag. Dit is toch altijd 
een moeilijke kwestie voor een coach, belonen we de uitslag of wijzen we op de manier van spelen? 
Gelukkig gingen wij voor het eerste, want menig team lukt het namelijk niet eens om 15 doelpunten in een 
goede wedstrijd te scoren. Erg knap dus!  
Afgelopen dinsdag hebben wij met zijn allen als eerste gepraat over wat de uitslag van de zaterdag daarvoor 
nu zou betekenen voor onze kampioensdromen. Ook is er de nodige aandacht geschonken aan het op de 
juiste manier verdedigen en hoe jij als aanvaller nu vrij moet komen in een wedstrijd. Er was namelijk een 
patroon zichtbaar binnen de aanvalsvakken van de B3, aanvallen ging namelijk nog steeds het liefste met 
zijn tweeën tegelijk. Hoewel menig D & C pupil hier nog in trapt, gaat deze manier van aanvallen in de B niet 
leiden tot veel succes. Naast het verdedigen werd de dinsdagavond training dan ook vooral ingevuld met  
1 vs 1 situaties waarin het “alleen aanvallen” en niet op elkaar wachten werd benadrukt. Op deze manier 
zouden we situaties beter kunnen uitspelen en waren we minder geneigd om domme doelpunten door te 
laten. Afgelopen zaterdag stond de B3 klaar met complete focus op 1 doel die dag, zoveel mogelijk scoren 
tegen Des en in ieder geval gelijk komen met het doelsaldo van Fortuna.  
Er kwam een mooie lijn in het spel van VALTO, waarin lange aanvallen met veel kansen zichtbaar waren. Dit 
past dan ook precies in het verhaal van de coaches, want er wordt elke week herhaalt dat meer kansen 
leiden tot meer doelpunten. Die lange aanvallen werden mogelijk gemaakt door de pit van de 
ondersteunende vakgenoten in de aanval. De afvang en de aangeef stonden elke keer goed om een bal te 
onderscheppen of af te vangen waardoor deze weer doorgespeeld kon worden naar de twee aanvallers 
voorin. Al die kansen betekende ook dat er heel veel mooie aanvallen tussen zaten, waarvan de meeste ook 
verzilverd werden. Het enige minpunt van deze wedstrijd was dan ook dat er te weinig nauwkeurigheid was, 
een mooi voorbeeld hiervan is de ruststand van 5-1.  
In de eerste helft alleen al, zijn 7 doorlopen gemist waarvan er 6 minimaal doelpunten hadden moeten zijn. 
Dit zou er dan voor zorgen dat we met rust al 11-1 voor hadden gestaan, een stand die de daadwerkelijke 
kracht van dit B3 had weergegeven.  
Eigenlijk had 11-1 dus de ruststand moeten zijn, maar dit werd uiteindelijk de eindstand.  
De wedstrijd in Den Hoorn en deze in De Lier staan loodrecht tegenover elkaar. In Den Hoorn werd er met 
grote cijfers gewonnen met minder goed spel, in De Lier werd er nog nooit zo goed gespeeld maar hier had 
de uitslag hoger uit moeten vallen.  
Twee nadelen van deze wedstrijd zijn dan ook dat wij Fortuna nog niet hebben benaderd als er word 
gekeken naar het doelsaldo en dat Samantha geblesseerd geraakt is.  
Komende weken gaan we daarom verder met hard trainen zodat we op 1 maart hopelijk kunnen stunten 
tegen Fortuna!  
 
         - De coaches van de B3 
PS: Romy’s bedankt voor het invallen! 
PSS: Angelique en Kirsten, bedankt voor het invallen vorige week! (we vergeten jullie niet) 
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VALTO C2 
Afgelopen zaterdag moesten we  thuis spelen tegen KVS. We  begonnen in de aanval met Fabian, Rolf , Inge en Romy 
en de verdediging Thijs, Nick, Kitty en iris. het eerste doelpunt is gescoord door KVS. later scoorden wij ze. Romy 
scoorde, Kitty scoorde, Rolf scoorde, Thijs scoorde  ,  Nick scoorde en iris scoorde . in de rust was het  5-1. er zijn er nog 
een paar gewisseld uit de C3. Noa wisselde voor Inge, en Joost wisselde voor Rolf. hij heeft er ook een gescoord  en de 
eindstand was 12-4. het was een goede wedstrijd !  
  
        Iris van Paassen uit de C2  
 
 
VALTO D1-Cressendo D1                                                                                                                                                                        
Toen we begonnen ging het heel gemakkelijk, het eerste aanvalsvak scoorde 4x. Deze werden gemaakt door: Luca 1x 
Jan-pieter 2x en Tessa ook 1x. in de tweede aanvalsvak werd er heel veel gescoord. Het ene doelpunt viel na de ander. 
In de rust stond het 14-1. Na de rust ging het niet goed met de aanval, er werd maar 1x gescoord door Tessa. Na de 
wisseling van de vakken liep de scooren flink op. In het fluit signaalwerd er toch nog 1x gescoord door bas. Zo was de 
eindstand 27-4. 
          Jan-pieter vermeer    
 
 
 
VALTO E2 - Dijkvogels E2 
Vandaag moesten we tegen Dijkvogels E2. De vorige keer hadden we 0-2 gewonnen, we wisten dus dat het mogelijk 
was om de punten in De Lier te houden. Voor de wedstrijd zei Mandy dat we goed moesten uitstappen  bij het gooien, 
dat we de uitwijkbal moesten proberen en de doorloop onderhands moesten nemen. Ook de vlieger moesten we 
proberen en we zouden de beginbal weer doen! De scheidsrechter die in de Bijblijver  opgesteld stond, was helaas niet 
in de sporthal maar gelukkig wilde  Vera deze wedstrijd wel fluiten. Vera, bedankt voor het fluiten van je eerste wedstrijd! 
Het ging hartstikke goed!  
  
De aanval begon met Daan, Freek, Laura en Sanne. De wedstrijd begon en al heel snel maakte Daan 1-0. Na 10 
minuten gingen we wisselen en kwamen David, Elise (als heertje), Ilse en Jordan in de aanval. Niels  
zat de eerste helft reserve. In de tweede 10 minuten scoorde Ilse een onderhandse doorloop: 2-0. De afgelopen 
trainingen is er veel geoefend op de onderhandse doorloop en vandaag werd het eerste doelpunt zo gescoord. Ga zo 
door!!! 
Met een ruststand van 2-0 gingen we de kleedkamer in. Mandy vertelde dat het eigenlijk heel goed ging en gaf een paar 
kleine tips. In de tweede helft kwam Niels erin voor Jordan en kon Elise weer als  
meisje spelen. Als vrij snel scoorde Laura de 3-0, een korte kans (of was het bovenhandse doorloop?). Daarna lukte het 
Dijkvogels om 2x te  scoren waardoor het 3-2 stond en het opeens spannend werd! We gingen wisselen van vak en in dit 
vak werd nog even met gemak 3x gescoord: 2x door Niels met o.a. een mooi afstandsschot en 1x door Elise. De uitslag 
werd hierdoor 6-2. We staan hierdoor nog steeds op een mooie 2e plek in de poule! 
Zaterdag a.s. spelen we uit bij KVS. De wedstrijd is qua tijd verplaatst: 10.50 uur spelen, 09.50 uur vertrekken! 
      Groetjes, Ilse en Laura 
 
 
 
VALTO E3 
De jongens en meisjes van E3 zouden een zware wedstrijd krijgen. Niet omdat het gisteren Valentijnsdag was, maar 
omdat Ondo op bezoek kwam in De Lier. En Ondo stond maar liefst op de tweede plaats. Om kwart over 12 startten 
Maaike, Tim, Noa en Alicia in de aanval en de verdediging bestond uit Nova, Bart, Lisa en Stan. Daar naast een sterke 
reservebank met Ilse, Justin en Marith.  
De eerste helft ging de wedstrijd op en neer met het betere spel van Ondo. Dit resulteert al na 5 minuten in een doelpunt 
voor Ondo na een snelle spelhervatting 0-1. Ondo is op dat moment veel sterker, maar dat maakt Stan niet uit. Nadat hij 
eerst tegen de korf aanschiet is de tweede poging wel raak 1-1. Ondo blijft veel in de aanval, maar de verdediging staat 
goed opgesteld. Uit een onderschepping en snelle aanval scoort Justin na goed aangeven van Stan. Ondo laat 
vervolgens enkele goede kansen liggen, waarna Stan van afstand zomaar de 3-1 er in schiet. Een daverende verrassing 
lijkt in de maak. De tweede helft starten Marith, Stan, Ilse en Justin in de verdediging en Maaike, Noa, Tim en Alicia in de 
aanval. Nu gaat de strijd gelijk op en VALTO dringt aan. Na een snelle onderschepping gooit Justin de bal over grote 
afstand naar Marith, die de 4-1 in het mandje gooit. Ook Ondo weet snel de korf te vinden en scoort 4-2. Ondo wordt 
veel sterker en 5 minuten voor tijd valt de aansluitingstreffer. De verdediging van VALTO probeert met hand en tand de 
voorsprong te verdedigen, maar 3 minuten voor tijd valt de gelijkmaker 4-4. Wat een spanning, nog een kans voor 
VALTO, oef tegen de korf. Dan schiet Ondo, pfff verdedigd. 
En dan ...... Fluit de scheidsrechter af 4-4. 
Fantastisch resultaat en super gespeeld E3! 
Jullie worden met de week sterker.  
        De vader van Marith. 
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VALTO F2 – Alo F2 
hallo hier een verslag van de toppers van f2 
vol  goede moed starten we tegen alo uit den haag 
we kwamen snel achter , en hoewel we erg ons best deden .was alo gewoon een maat  groot voor ons . 
ondanks het grote verlies toch een compliment naar yara isa luna iris  tristan joris .jullie bleven goed 
doorgaan gaven de moed niet op en toch twee mooie doelpunten gemaakt . 
tot de volgende x  
       groeten een grote fan  
 
 
 
 
 
Zaterdag 1 maart 2014 
13346 2F Merwede 1 - VALTO 1 16:35 De Stoep Merwede  
17871 R2I Merwede 2 - VALTO 2 15:15 De Stoep Merwede  
15850 R3K Fiks 3 - VALTO 4 15:15 Sporthal De Cuyl Veld 1  
19533 A1F Die Haghe A1 - VALTO A1 16:45 Houtrust Sporthal veld 1  
18871 A2K IJsselvogels A2 - VALTO A2 17:30 Zuidplas IJsselvogels  
7107 A4C ONDO (G) A3 - VALTO A3 12:50 De Hoekstee Veld 1  
20799 B1G TOP (A) B1 - VALTO B1 11:10 De Blikken TOP (A)  
5937 B5D Fortuna/R B3 - VALTO B3 14:00 Fortuna-hal Veld 1  
21307 C1F Excelsior (D) C1 - VALTO C1 12:00 De Buitenhof Delft Veld 1  
9122 D3G Avanti (P) D4 - VALTO D3 13:45 De Viergang, Pijnac Veld 1  
10463 F2F DES (D) F1 - VALTO F1 12:00 De Hoornbloem Viertalveld  
10697 F3F LYNX F2 - VALTO F2 11:00 Leidschenveen veld 1  
 
 
 
 
Zaterdag 8 maart 2014 
12370 2F VALTO 1 - Korbatjo 1 17:15 Vreeloo-hal Hal 1  
15953 R2I VALTO 2 - Korbatjo 2 16:00 Vreeloo-hal Hal 1  
18153 R3N Nieuwerkerk 4 - VALTO 3 17:15 De Kleine Vink Hal Veld 1  
18102 R3K VALTO 4 - ZKV (Za) 4 12:15 Vreeloo-hal Hal 1  
4290 R5F Avanti (P) 9 - VALTO 5 18:40 De Viergang, Pijnac Veld 1  
4438 R6E Weidevogels 3 - VALTO 6 18:45 Rijneveen Bleiswijk Veld 1  
5168 R7F VALTO 7 - Achilles (Hg) 5 15:35 Vreeloo-hal Hal 2  
18925 A1F VALTO A1 - Weidevogel A1 14:45 Vreeloo-hal Hal 1  
19586 A2K VALTO A2 - Maassluis A1 13:30 Vreeloo-hal Hal 1  
7255 A4C ALO A2 - VALTO A3 16:15 HKV/Ons Eibernesthal Veld 1  
20259 B1G VALTO B1 - Tilburg B2 14:30 Vreeloo-hal Hal 2  
5419 B3B VALTO B2 - Avanti (P) B3 13:25 Vreeloo-hal Hal 2  
21808 C1F VALTO C1 - ONDO (G) C1 12:20 Vreeloo-hal Hal 2  
5973 B5D ONDO (G) B4 - VALTO B3 16:30 Westlandhal Veld 1  
6727 C4G Dubbel Zes C1 - VALTO C2 14:45 Gaslaan Veld 1  
7735 C5F Avanti (P) C6 - VALTO C3 11:45 De Viergang, Pijna Veld 2  
7935 D1C Fortuna D2 - VALTO D1 15:00 Fortuna-hal Veld 1  
8713 D2G VEO D2 - VALTO D2 12:00 Essesteyn Voorburg Veld 1  
9363 D3G VALTO D3 - Meervogels D5 11:15 Vreeloo-hal Hal 2  
10041 E8-3F ODO E2 - VALTO E3 11:00 De Hofstede Maasland Veld 1  
10029 E8-3G Fortuna/M E4 - VALTO E2 13:00 Fortuna-hal Veld 1  
9850 E8-3H VEO E3 - VALTO E4 09:00 Essesteyn Voorburg Veld 1  
10592 F2F VALTO F1 - Dijkvogels F1 11:15 Vreeloo-hal Hal 1  
11001 F3F VALTO F2 - Fortuna/MH F5 11:15 Vreeloo-hal Hal 1  
11663 F3G VALTO F3 - Avanti (P) F6 11:15 Vreeloo-hal Hal 1  
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JEUGDWEEKEND 2014 

 
Maak je klaar voor een weekend vol ridders, jonkvrouwen, draken, koningen, monniken, heksen en 
nog veel meer, want dit jaar gaan we met jeugdweekend terug in de tijd. We gaan naar de 

MIDDELEEUWEN 
We reizen af naar kasteel ‘de kievit’ te Esbeek. 

JIJ GAAT TOCH OOK MEE?? 
Voor de B en C begint deze reis al op Vrijdagavond 20 Juni. We vertrekken om 
18.00 uur vanaf de Villa. 
Voor de D, E en F begint het avontuur op Zaterdagochtend 21 Juni. De bus zal om 8.00 uur 
voor jullie klaar staan. 

Op Zondag 22 Juni zullen we met z’n allen rond 16.00 uur weer terug 
zijn bij de villa 
De kosten voor de B en C zijn €75,- en voor de D, E en F is dit €55,- Samen met de gezelligste 
trainers en leiders gaan we er weer een groot feest-weekend van maken! Wacht dus niet te lang 
met opgeven en zorg dat je erbij bent! 
Door je op te geven stuur je een mailtje naar 

jeuk@ckv-valto.nl De aanmelding is definitief wanneer de kosten zijn 
 
overgemaakt naar rek. nr. 0340320427 tnv VALTO inzake jeuk ovv je 
naam en team. 
Groetjes namens het jeuk: 

Bart-Jan Schoone            0614531839 
Denise Herbert                0613229967 
Martine vd Lugt              0645713529 
Frank de Rijcke               0640463753 

 


