


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 
MAASSLUIS
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
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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



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 
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UITNODIGING VOORJAAR LEDENVERGADERING 2014 
 
 
 

Dit jaar staat de voorjaarsvergadering gepland op maandag 7 april a.s. 
 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene 
voorjaarvergadering. 
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.30 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op 
deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
- Opening door de voorzitter 
- Vaststellen notulen najaarsvergadering 2013 
- Plannen en mededelingen bestuur 
- Jubilarissen 
- Focus programma 
- Opening uitbreiding Villa 
- Rondvraag 
 
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).  
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden 
gesteld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Liesbeth van Wingerden  Secretariaat VALTO 
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Uitslagen zaterdag 29 maart 2014 
RWA 1 - VALTO 1 28 - 17 

KCR 2 - VALTO 2 10 -   9 

Sporting Trigon 4 - VALTO 4 17 - 11 

VALTO 3 - ONDO 3 8 -   8 

Avanti 7 - VALTO 6 4 -   1 

Weidevogels 4 - VALTO 8 16 -   7 

VALTO 7 - Fiks 5 6 -   4 

Weidevogels A2 - VALTO A1 3 - 16 

DES A1 - VALTO A2 16 -   5 

ONDO A3 - VALTO A3 7 -   6 

VALTO B1 - Dijkvogels B1 12 -   1 

DES B2 - VALTO B2 3 -   1 

VALTO B3 - Avanti B4 12 -   4 

VALTO C1 - Dijkvogels C1 10 -   0 

Fortuna / MHIR C3 - VALTO C2 5 -   2 

VALTO C3 - ONDO C4 5 -   1 

VALTO D1 - Ready D1 8 -   7 

Dijkvogels D1 - VALTO D2 5 -   0 

VALTO D3 - ONDO D5 13 -   0 

Refleks E1 - VALTO E1 4 -   6 

VALTO E2 - KVS / Maritiem E2 4 -   1 

VALTO E3 - ODO E2 2 -   0 

Fortuna / MHIR E4 - VALTO E4 7 -   1 

Velocitas F1 - VALTO F1 8 -   6 

VALTO F2 - Avanti F6 5 -   1 

VALTO F3 - DKC F2 1 - 11 

VALTO F4 - Lynx F2 1 -   0 

ONDO F6 - VALTO F5 0 -   9 

 
 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden senioren 
Deze week stralend weer om zelf een balletje te gooien, op het terras van de Villa plaats te nemen of beide. 
Het grootte weersverschil met vorige week maakt nog geen groot verschil bij de resultaten van de senioren, 
wel nemen VALTO 3 en 7 deze week alvast het voortouw.  
 
Selectie 
Om 14:30 startte in Ridderkerk VALTO 2 tegen koploper KCR. KCR is een goede ploeg die met negen 
punten afstand in de zaal het kampioenschap heeft gepakt. Het tweede kwam goed uit de startblokken en 
overheerste de gehele wedstrijd. KCR kreeg het op de heupen en zette vlak na rust drie spelers van het 
eerste in en wist daarmee VALTO in de laatste paar minuten nog af te troeven. VALTO 1 mocht aantreden 
tegen RWA. Met twee punten verschil in de ranglijst was een overwinning wenselijk om niet naar beneden te 
hoeven te gaan kijken. Helaas overweldigde RWA en stuurden zij ons eerste met 28-17 weer terug naar De 
Lier.  
 
Wedstrijdsport 
Om in de onderste regio weg te blijven en zeker te zijn van handhaving was het vandaag van belang dat 
VALTO 3 punten zou pakken tegen ONDO. Het was een spannende wedstrijd en even leek het erop dat 
ONDO het derde puntloos achter zou laten, maar door een schitterend doelpunt in de laatste minuut werden 
de punten alsnog verdeeld. VALTO 4 mocht deze week richting het Leidse Sporting Trigion. Een bekende 
ploeg voor het vierde, Sporting Trigon wist vorig jaar nog het kampioenschap te pakken in de derde klasse. 
Helaas had het vierde vandaag weinig weerstand te bieden tegen Sporting Trigion, hierdoor kwam er een 
17-11 uitslag op het scorebord.  
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Breedtesport 
Na een geslaagde eerste helft veldseizoen heeft VALTO 6 de draai nog niet helemaal te pakken. 
Desondanks staan ze nog goed geklasseerd in de poule. Volgende week zijn ze een week vrij om hard te 
trainen, dan kunnen er die week daarna weer meer doelpunten gemaakt gaan worden. 
VALTO 7 boekte vandaag de enige overwinning voor de VALTO senioren. In een spannende wedstrijd met 
niet heel veel doelpunten werd er gewonnen door de goede verdediging. Het zevende staat derde met drie 
punten achterstand. Mocht de concurrentie wat punten laten liggen zijn er nog allerlei mogelijkheden. In 
Bleiswijk was deze week de eerste veldwedstrijd voor VALTO 8, waar de meeste teams vorige week nog 
even moesten wennen was dat deze week voor het achtste. Met een scherpe tegenstander als Weidevogels 
4 werden er geen punten mee naar De Lier genomen.  
 
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
Na de klinkende overwinning  van vorige week ligt de lat en de druk hoog voor de A1. Kampioenschap is het 
enige concrete doel, daarnaast worden er uiteraard per wedstrijd ook andere doelen geformuleerd. VALTO 
A1 liet deze week weer duidelijk zien waar ze naar toe willen en gaf Weidevogels geen schijn van kans. In 
het kielzog zit alleen nog ONDO A1, de overige teams blijven flink achter in klasse 2G. In Delft ging om 
17:00 uur VALTO A2 van start. Na het zeer geslaagde team uitje van vorige week mocht deze week de 
korfbalschoenen weer aangetrokken worden. In een lastige wedstrijd werd er helaas verloren van DES A1 
met 16 – 5. In ‘s – Gravenzande speelde VALTO A3 tegen ONDO. Het werd een hele spannende wedstrijd 
met aardig wat doelpunten. Helaas kon de A3 net niet winnen gisteren, maar de goede wedstrijd bied zeker 
vooruitzicht voor de rest van de competitie.  
 
 
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Bij de jeugd ging het afgelopen zaterdag een stuk beter dan bij de oudere teams. Van de 18 wedstrijden 
werden er maar liefst 12 wedstrijden gewonnen en daar zaten heel ruime overwinningen bij. Helaas werden 
er ook 6 wedstrijden verloren! 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Dijkvogels B1. De B1 is in de zaal keurig tweede geworden in de 1e klasse 
en speelt nu buiten weer in de 2e klasse. Het doel is dan ook zo snel mogelijk kampioen worden. Afgelopen 
zaterdag werd een goed begin gemaakt. Dijkvogels had niks te vertellen en werd compleet weggespeeld 
met het goede spel van VALTO. Uiteindelijk stond er een 12-1 overwinning op het scorebord, maar dat had 
nog veel meer kunnen zijn! 
VALTO B2 speelde uit tegen DES B2. Een tegenstander die de B2 het afgelopen seizoen al een paar keer 
eerder tegen gekomen is. Helaas was de B2 niet in hun beste vorm. Er werd in de hele wedstrijd maar 1x 
gescoord door onze B2 en dat is natuurlijk veel te weinig. DES B2 deed het niet veel beter, maar wel genoeg 
om de winst in Delft te houden. De eindstand was 3-1.  
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B4. Na het behaalde kampioenschap in de zaal gaat de B3 buiten 
vrolijk verder met waar het mee bezig was: winnen! Dit keer was tegenstander Avanti de klos. Er werd met 
12-4 gewonnen. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen Dijkvogels C1. Nadat VALTO B1 een flink pak slaag uitgedeeld had aan 
Dijkvogels B1, was het de beurt aan VALTO C1 om hetzelfde te doen met Dijkvogels C1. Ook voor de C1 
moet het buiten te doen zijn om kampioen te worden, dus dan moet er gewonnen worden. Al gauw werd 
duidelijk dat ook de C1 van Dijkvogels niks te vertellen had en VALTO C1 scoorde er lekker op los. 
Uiteindelijk werd het een 10-0 overwinning. 
VALTO C2 speelde uit tegen Fortuna C3. Helaas wist de C2 niet met de punten thuis te komen, want er 
werd met 5-2 verloren.  
VALTO C3 speelde thuis tegen ONDO C4. VALTO C3 was duidelijk de betere ploeg en had volop kansen. 
Helaas lukte het niet om alles om te zetten in een doelpunt. Uiteindelijk wel een keurige overwinning: 5-1.  
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Ready D1.  In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en met rust stond 
het 4-3 voor VALTO. In de tweede helft wist de D1 een beetje uit te lopen en kwam op een 8-5 voorsprong. 
Ready gaf niet op en wist nog dichtbij te komen, maar gelukkig kwam de overwinning niet in gevaar. 
Eindstand 8-7.  
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VALTO D2 speelde uit tegen Dijkvogels D1. In de zaal speelde onze D2 tegen Dijkvogels D2 en daar had 
onze D2 al veel moeite mee. Buiten moet onze D2 dus aantreden tegen de D1 van Dijkvogels en dat leek op 
voorhand dus al een onbegonnen zaak. Tel daarbij op dat de D2 één van de slechtste wedstrijden van het 
seizoen speelde en je hebt een kansloze wedstrijd met als resultaat 5-0 verlies. 
VALTO D3 speelde thuis tegen ONDO D5. Dit werd een makkie voor onze D3, want er werd met maar liefst 
13-0 gewonnen.  
  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde uit tegen Refleks E1. De E1 is het buitenseizoen goed begonnen, want de punten 
werden netjes mee naar huis genomen. Eindstand 4-6. 
VALTO E2 speelde thuis tegen KVS E2. Ook de E2 wist haar wedstrijd netjes te winnen en dat terwijl de 
vaste coaches niet langs de lijn konden staan. Trainster Rianne nam de honneurs waar en zorgde voor de 
eerste overwinning van het veldseizoen, 4-1.   
VALTO E3 speelde thuis tegen ODO E2. In de zaal werd er ook tegen dit team gespeeld en toen werd er 
twee keer verloren. Dit keer was VALTO de betere ploeg en er werd met 2-0 gewonnen. 
VALTO E4 speelde uit tegen Fortuna E4. Zonder de vaste coach en zonder shirtjes kwam de E4 te laat aan 
in Delft. Al met al geen gunstige omstandigheden. Dit bleek ook wel, want er werd met 7-1 verloren.  
  
F-jeugd 
Maar liefst 5 F-teams van VALTO doen er mee met de 2e helft van het veldseizoen. Een nieuw record! 
VALTO F1 speelde uit tegen Velocitas F1. Na het zaalseizoen, waarin onze F1 alles wist te winnen, stond 
afgelopen zaterdag weer de eerste veldwedstrijd op het programma. En dat was even andere koek! Voor het 
eerst sinds lange tijd werd er door de F1 verloren, 8-6. Ja, dat hoort er ook bij, gauw vergeten en op naar de 
volgende wedstrijd! 
VALTO F2 speelde thuis tegen Avanti F6. De F2 speelde een leuke wedstrijd, waarbij met name de bal snel 
rond gespeeld werd in vergelijking met de tegenstander. Daarbij had de F2 ook meer succes met de 
afronding van de kansen en zo werd het een 5-1 overwinning. 
VALTO F3 speelde thuis tegen DKC F2. Helaas was dit team een maatje te groot voor onze F3. Er werd met 
1-11 verloren. Hopelijk zijn de andere tegenstanders in de poule wat meer gelijkwaardig! 
En dan onze nieuwste talenten: de F4 en de F5. Zij speelden afgelopen zaterdag hun allereerste echte 
wedstrijd.  
VALTO F4 speelde thuis tegen Lynx F2. Een wedstrijd met weinig doelpunten, maar gelukkig wist VALTO 
wel één keer te scoren en dat was genoeg voor de overwinning, 1-0. 
VALTO F5 speelde uit tegen ONDO F6. In deze wedstrijd waren er wel veel doelpunten en die waren ook 
nog eens allemaal voor VALTO. Er werd met 0-9 gewonnen! 
  
 
 
 
Zaterdag 5 april 2014 

809 12:30 VALTO 5 Avanti (P) 8 A Kgr De Zwet De Lier Ruben K 
758 11:00 VALTO 8 De Meervogels 9 A Kgr De Zwet De Lier  Thijs 

24742 9:00 Avanti (P) C2 VALTO C1 B Kgr De Groene Wijdte Pijnacker SR ODO 
12150 10:00 VALTO D1 TOP D2 B Kgr De Zwet De Lier  Twan 
13572 11:00 VALTO E1 VEO E1 B Kgr De Zwet De Lier  Mellanie 
13532 11:00 ONDO (G) E3 VALTO E2 B Kgr Juliana Sportpark Gravenzande   
13594 9:00 VALTO E3 DES (D) E2 B Kgr De Zwet De Lier  Mandy H 
14069 10:00 VALTO F1 ONDO (G) F1 F-veld (A) De Zwet De Lier  Pieter 

        
 
Opstellingen zaterdag 5 april 
VALTO 5  Aanwezig : 12:00 uur 
Dames :  Mariëlle, Chantal, Ria, Marleen, Lisa S?    
Heren :  Roland, Laurens, Johan, Ruben L.?    Res: w.a. 
 
VALTO 8  Aanwezig : 10:30 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja     
Heren :  Bart, Peter, Martin B, Arie, Wilco, Rico 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wie wil participeren in de TC? 
Oh oh… we zijn in gesprek met een mogelijke nieuwe TC’er. 
 
Trainingstijden veld. 
Zie www.ckv-valto.nl voor de trainingstijden op het veld. 
 
Afwijkende trainingen op maandag 7 april 
In verband met de ledenvergadering die plaats vindt op 7 april zijn de trainingen op die dag aangepast, en 
wel als volgt: 
17-18 uur: E + C1en2 
18-19 uur: D + B1+2 
19-20.15: A1+2 en S1+2 
De training van de F vervalt die dag. 
 
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 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 Dinsdag 20:30 uur: 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

1 april Dinsdag 20:30 VOSKAMP&VOSKAMP 
8 april Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse 

15 april Dinsdag 20:30 Martin van der Wel 
22 april Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse 
29 april Dinsdag 20:30 VOSKAMP&VOSKAMP 

6 mei Dinsdag 20:30 VOSKAMP&VOSKAMP 
13 mei Dinsdag 20:30 Martin van der Wel 
20 mei Dinsdag 20:30 Michiel Cornelisse 
27 mei Dinsdag 20:30 Arnold Kok 

3 juni Dinsdag 20:30 Arnold Kok 
 
Spelen volgend seizoen 
We gaan weer lekker buiten korfballen. De TC kijkt nog verder en is al bezig met volgend seizoen. Alle 
senioren hebben een enquête ontvangen. Dringend verzoek om deze tijdig (dus deze week!) te 
beantwoorden. Het kost je maar een minuutje om in te vullen. Per ongeluk geen enquête ontvangen? Mail 
even naar bart@vanmuyen.nl. 
 
Trainers en coaches volgend seizoen 
Komende weken is Johan bezig om de trainers en coaches in te vullen voor komend seizoen. Een aantal 
trainers, coaches en spelers zijn al gesproken en sommigen komen ook zelf met wensen. Als jullie Johan op 
het veld zien, schiet hem gewoon aan over je wensen, dan kunnen jullie samen bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Je mag uiteraard ook een mailtje sturen.!(j.vandermeer@selectaklemm.de). 
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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. 
 
 
 
Jaarschema komend seizoen 
Op de website staat inmiddels het jaarschema voor volgend seizoen. Houd hier waar mogelijk vast rekening 
 met je vakantieplanning!  
 

 

#" tot"zat" KNKV" Comp.ronde" VALTO"
33! 16%aug! zomervak!4! vrij! Oefenen!selecties!
34! 23%aug! Zomervak!5! vrij! Oefenweekend!
35! 30%aug! Zomervak!6! 1! V1,2,A1!uitstel!
36! 06%sep! !! 2! !!
37! 13%sep! !! 3! !V1,2,A1!inhaal!doordeweeks!
38! 20%sep! !! 4! !!
39! 27%sep! !! 5! !!
40! 04%okt! !! 6! !!
41! 11%okt! !! 7! !!

42! 18%okt! herfstvak! inhaal!
Vrij!van!12!okt!t/m!19!okt!(wedstr.sprt)!of!27!

okt!(breedte!sport)!

43! 25%okt! herfstvak! vrij!
!Breedtesport!vrij!t/m!27!okt!/!HKD!25!okt!t/m!

1!nov!
44! 01%nov! !! vrij! oefenweek!/!ALL!DAY!VALTO!1%11!
45! 08%nov! !! 1! !!
46! 15%nov! !! 2! !!
47! 22%nov! !! 3! !!
48! 29%nov! !! 4! !!
49! 06%dec! !! 5! !!
50! 13%dec! !! 6! !!
51! 20%dec! kerstvak! 7! !!
52! 27%dec! kerstvak! vrij! Vrij!van!21!dec!t/m!2!jan!
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Tot zaterdag Op het veld! 
Namens de TC, Bart van Muyen 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
Met de Bus naar Ahoy 
Hoi allemaal. We gaan uiteindelijk weer met een leuke grote groep naar Ahoy! 
Nog enkele mensen moeten betalen. Zie hieronder in geel.  
Graag naar 3362.150.128 tnv B van Muyen. 
Kosten zijn 25 euro pp. Heb je meer betaald, ontvang je dat terug! 
 
Groep" Deelnemers" #"
Fam!Hagemans! Helma,!Luca! 2!
Rick!Dasler! Rick! 1!
Vera!vd!Eijk! Vera! 1!
VALTO!B3! Wouter!Vijverberg! 1!

! Derk!van!Velthoven! 1!

! Fleur!van!Duin! 1!

! Sascha!Wennekes! 1!

! Yoni!Brouwer! 1!

! Amber!van!Wije! 1!

! Vincent!Cornelisse! 1!

1! 03%jan! kerstvak! inhaal! Vrij!van!21!dec!t/m!2!jan!
2! 10%jan! !! 8! !!
3! 17%jan! !! 9! !!
4! 24%jan! !! 10! !!
5! 31%jan! !! 11! !!
6! 07%feb! !! 12! !!
7! 14%feb! !! 13! !!
8! 21%feb! voorjaar! inhaal/uitwijk! !!
9! 28%feb! voorjaar! inhaal/uitwijk! vrij!21!feb!t/m!1!maart!
10! 07%mrt! !! 14! !!
11! 14%mrt! !! beslis/kvnl/inhaal! Trainingsweekend!senioren!/!A!
12! 21%mrt! !! beslisl/inhaal! Oefenweekend!
13! 28%mrt! !! 8! !!
14! 04%apr! Pasen! 9! !!
15! 11%apr! !! inhaal! !!
16! 18%apr! !! 10! !!
17! 25%apr! !! 11! !!
18! 02%mei! !! inhaal! !!
19! 09%mei! !! 12! !!
20! 16%mei! !! 13! !!
21! 23%mei! Pinksteren! inhaal! !!
22! 30%mei! !! 14! !!
23! 06%jun! !! beslis/kvnl/inhaal! !!
24! 13%jun! !! beslisl/inhaal! !!
25! 20%jun! !! !! Einddag!
26! 27%jun! !! !! Jeugdweekend!
27! 04%jul! !! !! !!
28! 11%jul! Schoolvak!1! !! !!
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! Bart!Verstegen! 1!
JP!Vermeer! Jan%Pieter!! 1!
Fam!Dijkstra! Petra,!Arie,!Thijs,!Wouter,!Martijn! 5!
Fam!van!Muyen! Bart,!Pieter,!Floris! 3!
Daphne!in!'t!Veld! Daphne! 1!
Lisanne!Bosch! Lisanne! 1!
Mandy!Herbert! Mandy! 1!
Lisa!de!Rijcke! Lisa!! 1!
Laurens!Verbaan! Laurens! 1!
Esmee!Binnendijk! Esmee! 1!
Ruben!Kester! Ruben! 1!
Tessa!van!Dijk! Tessa! 1!
Twan!Korteland! Twan! 1!
Liz!van!der!Meer! Liz! 1!
Julia!van!Geest! Julia! 1!
Fam!Hoogerbrugge! Arie,!Ruben! 2!
Iris!Lagerwerf! Iris! 1!
Frank!de!Rijcke! Frank,!Naomi! 2!
Ron!Boek! Ron! 1!

! ! !

" " 38"
Tot zaterdag 5 april om 13.00 uur in de bus bij Villa VALTO! 
 
Met vriendelijke groet, Bart van Muyen 

___________________ Einde TC nieuws  __________________ 
 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-VALTO.nl/agenda/ 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
Maandag 7 april 20.15 uur LEDENVERGADERING VILLA VALTO 
Donderdag 29 mei  VEO Hemelvaartstoernooi Voorburg 
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
20 juli  We love korfbal  
 
 
Oproep aan alle EHBO'ers en BHV`ers 
In de Villa hangt al geruime tijd een lijst met namen die een EHBO en/of een BHV diploma hebben. 
We willen deze graag weer eens up-to-date maken. 
 
De volgende namen staan nu op de lijst: 
Lieselotte Koole Marleen Boekestijn       Wil van den Akker 
Jeannette vd Lugt Jan Jaap Elenbaas      Denise Herbert 
Sandra Poot  Leonie Staats       Danny van Dijk 
Jan Korteland              Gerda van der Wel      Patrick Boeters 
Marco Lansbergen        Johan van Eendenburg 
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Wil een ieder die in het bezit is van zo'n diploma dit aan mij doorgeven. 
En voor diegene waarvan het niet meer van toepassing is ook graag even doorgeven. 
 
Alvast bedankt! Liesbeth van Wingerden 
secretariaat@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 

Post vanuit de Ledenadministratie 
 

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.  
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn, wil je dat dan 
even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de administratie 
op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden. 
 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2014.  
Hou hier alstublieft rekening mee! 

 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

 
Vriendelijke groet, 
Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie CKV-VALTO         leden@ckv-valto.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEGELACTIE 
Inmiddels is de aanbouw al bijna af! Daar zijn we echt heel erg blij mee en willen iedereen die meegeholpen 
heeft hartelijk bedanken. Er zijn inmiddels 71 tegels 
verkocht, dus daar moeten we nog even flink aan 
trekken. 
Nu blijft het een hele leuke actie, want je sponsort 
onze uitbouw en het leuke is dat je vervolgens heel 
lang in de kantine hangt met een ambachtelijk 
geschilderde tegel. Per tegel betaal je € 100,=.  
Nu zijn er veel leuke ideeën om VALTO te helpen. 
Bijvoorbeeld een leuke  
Familie-tegel(s)  
Team-tegel(s) 
Bedrijfs-tegel(s) 
Hieronder de diverse voorbeelden van de bestaande 
tegelwand. Deze blijft gewoon bestaan. Er komt dus 
een nieuwe wand bij! 
 
 
 
 
 
Probeer dus je familie, team, baas over te halen om een tegel te sponsoren! Je kan zelf aangeven hoe je de 
tegel geschilderd wil hebben. 
Bestellen of meer info bij: Hans Ridder, 06-54 60 03 71 of voorzitter@ckv-valto.nl 
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Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
 
04%04! C1!
11%04! C2!
18%04!! C3!(goede"vrijdag,""team"bespreken"wanneer"je"gaat)!
25%04! D1!
02%05! D2!!
09%05! D3!
16%05! B1!
23%05! B2!

30%05! B3!
06%06! Geen!schoonmaak!
13%06! F1!!
20%06! Geen!schoonmaak!
27%06! Geen!schoonmaak!
04%07! F2!en!F3!
11%07! F4!en!F5!

!
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  __________________ 
 
 
 
 
Hallo VALTO-leden, 
Vanuit het FOCUS project is er onder de Seniorenteams 4 t/m 8 en de A3 een enquette rondgestuurd om na 
te gaan wat er speelt en of er verbeterpunten zijn. In totaal zijn er 61 VALTO-leden die deze enquette 
Inmiddels hebben ontvangen. Aan hen het vriendelijke verzoek om deze voor woensdag 9 april in te vullen! 
Mocht jij in VALTO 4 t/m 8 of de A3 zitten en geen enquette hebben ontvangen, dan horen wij dat graag 
zodat we je deze enquette alsnog toe kunnen sturen. 
 
Zodra de resultaten binnen zijn, zullen wij onze bevindingen doorgeven aan het FOCUS team. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Daniel Kester 
Petra de Jong 
Esther de Jong 
 
 
 
 
Vrijdag 4 April Pokertoernooi 
Op vrijdag 4 April is het weer zo ver, het jaarlijkse VALTO Pokertoernooi. 
Het toernooi zal weer plaatsvinden in Villa VALTO. De aanvang zal zijn om 20.00 uur. 
De kosten om mee te doen bedragen 10 euro. Mocht je wel willen kijken naar het pokertoernooi, maar niet 
willen meedoen, dan is dat ook mogelijk. 
Om mee te doen aan het toernooi, graag even een mailtje naar frank_monna@hotmail.com of een berichtje 
naar 06 21 68 69 47 
Doe dit uiterlijk op maandag 31 Maart. 
  
Tot vrijdag 4 April. 
  
Teun voskamp & 
Frank Monna 
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BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 
weken. 

• Degene!die!op!zaterdag!bij!de!EERSTE!DIENST!van!die!dag!als!DERDE!
genoemd!staat!mag!een!uur!later!beginnen.!

• Degene!die!op!zaterdag!bij!de!EERSTE!DIENST!van!die!dag!als!
EERSTE!genoemd!staat!moet!van!tevoren!de!sleutel!en!kas!ophalen!
bij!Teun!Voskamp,!van!Montegnestraat!2,!!
06%40673596.!

• Degene!die!de!kantine!afsluit!moet!de!sleutels!en!de!kas!weer!terugbrengen!bij!Teun!Voskamp.!Dit!
moet!voor!22.45!uur!gebeuren.!Mocht!dit!niet!lukken!dan!moet!degene!een!sms!naar!Teun!sturen!
met!de!mededeling!hoe!laat!hij!de!spullen!komt!langs!brengen,!in!ieder!geval!vóór!13.00!uur!de!
volgende!dag!!!

• Als!je!erop!staat,!maar!je!kan!niet!dan!zelf!even!voor!vervanging!zorgen!en!doorgeven!aan!mij.!!
Alvast!bedankt!voor!jullie!hulp.!

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966, jbridder@caiw.nl 
 
 
Datum Dag Tijd 

 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

3-mrt Do 19.00-23.30 Bestuur 
VALTO 

    

        

5-april Za 8.15-11.00 Arie Dijkstra Margrietha v 
Geest 

   

5-april Za 11.00-14.00 Anja vd Eijk Mariëlle Ridder    

        

10-april Do 19.00-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

12-april Za 9.15-12.00 Huib Herbert Linda Stolk Ingeborgh v 
Velthoven 

  

12-april Za 12.00-15.00 Arie Dijkstra Anneke v Dijk Arjen v Geest   

12-april Za 15.00-18.00 Herma v 
Venetien 

Antoinette 
Saarloos 

Trude 
Veerhoek 

  

12-april Za 17.30-20.30 Liesbeth v 
Staalduinen 

Michiel Cornelisse Niels v Buuren Thelma Jansen GJ Stolk, Arco 
Poot 

 
 

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? 
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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     
                                                                                                            
  
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
VALTO legt het af tegen het sterk spelende RWA                          sponsor: Martin Stolze bv.  
Afgelopen zaterdag stond voor VALTO de uitwedstrijd tegen RWA op het programma. 
Thuis werd er met 17-14 van deze ploeg gewonnen, maar RWA heeft een sterk zaalseizoen achter de rug, dus we 
waren gewaarschuwd. Aanvoerder Rob de Ruiter was gelukkig weer voldoende hersteld van zijn blessure om in de basis 
te starten en Frank de Rijcke mocht na vier wedstrijden schorsing dan ook eindelijk weer mee spelen. Niels Koole was 
helaas nog niet hersteld van zijn blessure en Sharon Prins was ook niet fit genoeg om deze wedstrijd te starten. Op hun 
plek speelden Luuk van Staalduine en Antoinette Hanemaaijer.  
VALTO begon niet scherp aan de wedstrijd en daarentegen was RWA vlijmscherp in de eerste minuten van de wedstrijd. 
Binnen een paar minuten stond er daardoor al een 5-0 voorsprong voor de thuisploeg op het scorebord. Beetje bij beetje 
kwam VALTO in de wedstrijd en ging het met RWA mee scoren. Het verschil bleef echter wel steeds vier doelpunten. 
Ruststand: 12-8. Coach Marco Swikker probeerde in de rust zijn ploeg weer op scherp te zetten door met name te wijzen 
op de afspraken die we vooraf gemaakt hadden en die in de eerste helft niet werden nagekomen. Dit was met name op 
het verdedigende vlak, want aanvallend liep het nog niet eens zo slecht. In de tweede helft leek het er even op dat 
VALTO kon gaan aanklampen bij RWA, maar dit zorgde ervoor dat de thuisploeg nog een versnelling hoger ging spelen. 
Dit resulteerde in nog meer foutjes van VALTO in de verdediging die stuk voor stuk door RWA werden afgestraft met een 
doelpunt. Toen de wedstrijd gespeeld was, liet coach Marco Swikker nog een paar jeugdspelers invallen. Twan 
Korteland en Naomi Grootscholte mochten beiden nog een paar minuten mee spelen. Uiteindelijk werd het een flink pak 
slaag voor het vlaggenschip, want de eindstand was 28-17. Conclusie na de eerste twee veldwedstrijden is dat VALTO 1 
nu in de onderste regionen van de poule bungelt en het zaak wordt om punten te gaan pakken om niet in 
degradatiegevaar terecht te komen.  
 
De stand is nu, na 9 gespeelde wedstrijden, als volgt:  
1             Swift 1                  9             7             0             2             14           142         112         (30)         
2             Pernix 1                9             6             1             2             13           131         94           (37)         
3             KOAG 1                9             4             3             2             11           128         117         (11)         
3             Fortis 1                 9             5             1             3             11           119         108         (11)         
5             RWA 1                  9             5             0             4             10           143         129         (14)         
6             VALTO 1                  9             3             0             6             6             118         150         (-32)       
7             Kinderdijk 1          9             2             0             7             4             124         160         (-36)       
8             Maassluis 1          9             1             1             7             3             100         135         (-35)       
  
Aankomende zaterdag is VALTO 1 vrij en daarom is er deze week geen trainen, zodat de spelers en speelsters even tot 
rust kunnen komen, want dat is er na het zaalseizoen nog niet van gekomen! Vervolgens staat op zaterdag 12 april om 
15.30 uur thuis de belangrijke wedstrijd tegen Kinderdijk op het programma. Gezien de stand is het duidelijk dat deze 
wedstrijd gewonnen moet worden! We hopen op een ieders suport! 
          Groetjes VALTO 1 
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Weidevogels A2 – VALTO A1                                 Sponsors: JG sproeibedrijf & Hermadix 
Zaterdagochtend om 10:00 vertrokken wij richting Bleiswijk voor de wedstrijd tegen Weidevogels A2. Het 
zonnetje scheen al lekker in onze gezichtjes, het waaide niet zo hard, dus het beloofde een fijne pot te 
worden. Vorige ontmoeting met de A2 van Weidevogels was nog redelijk spannend en die wedstrijd hebben 
we met slechts één punt verschil gewonnen. In de zaal hebben we ook van hun A1 gewonnen, dus zouden 
we A2 nu wel met gemak moeten kunnen verslaan. Wij zijn in de tussentijd veel gegroeid en wisten nog 
waar de vorige keer moeite mee hadden; de lange heren. Als voorbereiding hierop hebben we donderdag 
een partijtje tegen VALTO 2 gespeeld, die met Kees en Niels ook behoorlijk lange heren hadden. Dit partijtje 
ging niet echt soepel, maar we hebben goed op plan B geoefend (dames in de vang).  
Nu was het dan zover; de voorbereiding op de wedstrijd was goed, met inschieten waren we al scherp, dus 
dit ging helemaal goed komen! Al snel kwamen we erachter dat de tegenstanders sinds de vorige keer niet 
beter zijn geworden, dus dat het geen moeilijke partij zou worden. Wij hadden zo opgesteld dat Floris tegen 
een kleinere heer liep en dus konden gewoon bij plan A blijven. De heren hadden de vang goed en de 
aanvallen waren redelijk goed. Het vak van Floris, Laurens, Lisanne en Mandy liep niet heel soepel, maar 
Laurens knalde gelukkig wel wat ballen erin. Het vak van Twan, Ruben, Naomi en Lisa liep wel beter, vooral 
Ruben en Naomi waren lekker fel. Verdedigend hielden we het goed dicht en we gingen de rust in met 3-8 
voorsprong. We wilden in de tweede helft wat betere aanvallen gaan opzetten en er veel bij maken. Dat is 
ons helaas niet echt gelukt. We trainen bijvoorbeeld al erg lang op de indirecte bal, maar die hebben we 
geen één keer perfect uitgevoerd, dus dit blijft nog een aandachtspuntje. In de tweede helft hebben we er 
nog acht doelpunten bij gemaakt en wisten doelpunten van de tegenstanders te voorkomen, wat tot de 
eindstand 3-16 heeft geleid. Mandy Boeters en Martijn hebben nog even meegespeeld, dank hiervoor! Over 
het algemeen hebben we een goede wedstrijd neergezet en het blijft lastig om tegen zoveel mindere 
tegenstanders zelf een supergoede pot te spelen.  
We zijn goed op weg naar het kampioenschap, met over twee weken een thuiswedstrijd op het programma 
om 12:30 tegen Achilles A2. 
        Groetjes, VALTO A1 
 
 
 
DES A1 – VALTO A2 
Vandaag 29 maart hadden we weer een wedstrijd op het veld. Het zonnetje scheen en het was een mooie 
dag om te gaan korfballen. We begonnen de wedstrijd. De eerste helft was niet goed. We maakten veel 
fouten. We wisten er maar 1 in te gooien en Des een stuk of wat meer, we gingen de rust in met een 10-1 
achterstand. We dronken wat en hadden een klein praatje van Arnold. De tweede helft zou een stuk beter 
moeten gaan. Zo gingen we opnieuw de wedstrijd in. Het ging inderdaad ook beter, minder plaats fouten en 
minder tegendoelpunten. Zelf wisten we er ook nog een paar te scoren. We hebben met 16-5 verloren, dus 
in de tweede helft maar met 6-4. Van te voren wisten we al dat het moeilijk zou worden, maar dit hadden we 
niet verwacht. Sheila en Vera heel erg bedankt voor het invallen.  
 
 
 
 
VALTO B1 VS Dijkvogels B1 
De dag begon goed. De zon scheen, weinig wind en iedereen had er zin in! 
Prachtige dag om een top prestatie neer te zetten met de eerste wedstrijd van het buiten seizoen. 
En dat deden we hoor! 
Door twee mooie acties van Rick kwamen we meteen met 2-0 voor te staan. 
Het andere vak kwam in de aanval. Door een overtreding van Dijkvogels kreeg VALTO een strafworp, die 
Ruben er in legde. (3-0) 
Door een doorloop van Dijkvogels kwam de stand op 3-1. 
VALTO kreeg ‘the flow’ te pakken…en door een paar mooie schoten van Thijs, Lisanne, Vera en Ruben 
stonden we met 7-1 voor! 
Na de rust duurde het even voordat VALTO weer opgang was. 
Vlak na elkaar werden de 8-1 en de 9-1 gemaakt door Thijs. De verdediging was goed bezig en zorgde 
ervoor dat Dijkvogels geen punt kon maken.  
Ook Simon wist nog een puntje te maken met een mooi schot. (10-1) 
Hij werd daarna meteen gewisseld en  Michael kwam erin! 
De afspraak was om de 15 punten te halen, jammer genoeg is dat niet gelukt maar door Rick en Ruben 
werden er nog 2 punten gemaakt en kwam de eindstand op 12-1. 
Een mooi begin van het buitenseizoen!  
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Des B2 - VALTO B2 
Het begon allemaal op een zonnige zaterdag ochtend. Om 9 uur moesten wij met het team verzamelen en 
naar Delft rijden. We kregen daar een stevig praatje van Sharon en Luuk dat we gelijk fel moesten beginnen 
en natuurlijk moesten winnen!  
Nou ging dat allemaal niet al te best… we begonnen met inschieten al niet al te best, maarjaaa, de wedstrijd 
moest beginnen. Ondanks dat het zulk lekker weer was, zonder wint lekker zonnetje ging het niet al te best. 
We kwamen op begeven moment 3-0 achter te staan. Na de rust gingen we er weer tegen aan maar zo 
vanzelf lukte dat nog steeds niet goed. Na een paar minuten werd Angelique gewisseld samen met Manon, 
gelukkig kwam er nog een prachtige korte kans van Angelique in en stonden we 3-1. De laatste paar 
minuten probeerde we van alles om nog effe een keer te scoren, maar de ballen gingen er jammer genoeg 
niet in. De stand bleef 3-1.  
Nou, volgende keer beter dan maar!  
       Groetjes Esmee Maartense 
 
 
 
VALTO C2 
Vandaag ging VALTO C2 naar Delft, voor de eerste wedstrijd buiten.  
Omdat de A4 dit weekend afgesloten was, duurde het ritje van normaal zo'n 20 minuten wel anderhalf uur. 
Onderweg in de auto omkleden - de mede-filerijders hadden een hoop (bil) te zien. Gelukkig waren we op tijd 
vertrokken en kwamen we slechts 2 minuten te laat bij Fortuna aan. Drie van de jongens uit het team 
moesten spelen tegen een meisje uit hun klas, dus hun eer stond op het spel. 
Helaas was dat aan het spel niet heel erg te merken. De 8 meiden van Fortuna waren een stuk feller en dit 
leidde te vaak tot balverlies bij VALTO. Een paar moeders wilden hun kind wel een liefdevol schopje onder 
hun achterste geven, om wat meer snelheid te krijgen. Gelukkig had ook Fortuna moeite met scoren en 
stond het met de rust 3-2. Met dank aan Inge en Kitty. 
Na de pauze en een power-talk van Marja Vijverberg, die de coaches verving, ging het een stuk beter. 
Helaas ging de penalty er niet in en werd er aan onze zijde niet meer gescoord.  Eindstand 5-2. 
Thijs, Fabian en Nick krijgen het lastig maandag op school.... 
Marja, bedankt voor het coachen! 
       Een liefdevolle moeder. 
 
 
 
 
VALTO  
Zaterdag was onze eerste wedstrijd van het buitenseizoen. De zon scheen volop. Wouter viel in bij ons voor 
kevin. De wedstrijd begon goed. Als eerst scoorde noa een punt met een doorloop.1-0.Daarna joost met een 
afstandsschot.2-0 Ook in het andere vak ging het goed want luuk scoorde er nog een. 3-0 Na de rust begon 
het gelijk goed met een punt door wouter. 4-0 De tegenpartij had nu wel heel veel kansen en toen ging hij er 
toch echt in. 4-1 Gelukkig scoorde joost daarna nog eentje en werd het 5-1 Na veel overgooien, goed 
verdedigen en nog proberen te scoren was de tijd om. 5-1 is het geworden, een goede uitslag voor onze 
eerste wedstrijd. We hopen zo door te gaan want dan worden we met het buitenseizoen ook kampioen  
        Jimmy 
 
 
Dijkvogels D1 - VALTO D2 
Vandaag was onze eerste wedstrijd op het  veld. Met dit mooie weer is het zeker geen straf om lekker buiten 
te korfballen. Om half 10 gingen we richting de Maasdijk. In ons achterhoofd zat nog wel de wedstrijd tegen 
Dijkvogels D2. Deze wedstrijd in de zaal hadden we verloren en nu spelen we buiten tegen Dijkvogels D1. 
Hoe zouden we het er afbrengen tegen de D1? Natuurlijk moeten we hier niet aan denken en gewoon 
knallen op het veld. Helaas merkten we al gauw dat het spelen op het veld toch weer wennen was. We 
speelden niet snel, de bal ging moeilijk rond en veel balverlies. Hier kon Dijkvogels gebruik van maken. Zij 
maakten in de eerste helft 3 doelpunten. Af en toe hadden we wel kansen, maar het ging moeizaam. Dus 
met 3-0 achterstand de rust in. Helaas na de rust konden we ons nog niet waar maken. Het bleef een tijdje 
3-0, maar na 15 minuten zag Dijkvogels toch weer kans om 2x te scoren.  De eerste veldwedstrijd werd toch 
afgesloten met een  
5-0 verlies. Met elkaar waren we ook niet tevreden. We liepen een beetje teleurgesteld van het veld af. Het 
had veel beter gekund. Helaas. De volgende keer spelen we tegen Fortuna D2. Natuurlijk gaan we dan 
gewoon weer voor de winst!  
      Groetjes Kim en Joke 
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Refleks E1 – VALTO E1 
Zaterdag  stond de eerste wedstrijd van het veld seizoen op het programma. 
Na vorige de oefen wedtrijd tegen Veo  gewonnen te hebben, kwam vandaag het serieuze werk aan bod. 
VALTO had er echt zin in, Annelie  bleef maar gooien op de korf wat resulteerde in 2 doelpunten. David 
maakte ook een mooi doelpunt. Echter Refleks had ook een paar mooie doorloop ballen waardoor de stand 
3-3 stond. Door een fout van Refleks op Kim mocht Koert een strafbal nemen. Mis, maar niet veel later 
maakte Romeo de 3-4. 
Ook maakte Kim in de eerste helft nog de 3-5. 
In de tweede helft kwam Emma voor Jolijn erin. 
In de tweede helft kreeg VALTO nog erg veel kansen. 
Dit leide tot de 4-6 van Kim. 
Refleks kwam nog tot de 4-6. Dus de eerste overwinning is binnen. 
Ga zo door. 
    Jolijn van Eendenburg 
 
 
 
 
 
VALTO E2 – KVS/Maritiem E2 
 
De eerste wedstrijd van het buitenseizoen. Door de oefenpot van vorige week (slechts 1-0 verloren van D3) 
is ons zelfvertrouwen gegroeid. Een stralend zonnetje, weinig tot geen wind; langs de lijn bleek een 
zonnebril nodig … lekker weertje om te korfballen! 
 
Alweer begonnen we de wedstrijd zeer aanvallend: binnen één minuut al een doorloop van Elise en daarna 
diverse schoten – helaas niet raak. Daarna ging het redelijk gelijk op. 
In het tweede kwart was het na 1 minuut 0-1. Even schrikken was dat, maar er werd daarna nog beter 
verdedigd. Enkele gevaarlijke schoten waren gelukkig mis. In de verdediging wisselden David en Niels van 
heer. Aanvallend liep het even niet. Maar na een gemiste doorloop (Freek) en een schot van Daan 
(verdedigd) begonnen we de bal een tijdje lang snel rond te spelen. Super om te zien! KVS miste een 
doorloop, maar VALTO had het overwicht in deze fase. Ruststand 0-1. Jordy en David wisselden. 
Vervolgens startte KVS scherp, maar Elise scoorde 1-1. Laura kreeg een bal hard in haar gezicht, maar kon 
gelukkig verder spelen. VALTO kreeg het overwicht weer. Verdedigend hadden we weinig te doen. Daan en 
Laura schieten net mis. Scheids Marije moest trouwens vrij vaak fluiten voor lijn-foutjes in de eerste drie 
kwarten van de wedstrijd. 
In het laatste kwart vielen de beslissende schoten: Laura (2-1) en kort daarna schiet Freek binnen één 
minuut twee keer raak vanaf ongeveer vijf à zes meter: 4-1!! 
Een mooi schot van Sanne ging helaas nog mis, maar de eerste punten zijn binnen. Zeer verdiend. Goed 
gedaan, E2!! 
       David en Arjen 
 
 
 
 
 
VALTO E3 – ODO E2 
Deze week moest de E3 spelen tegen ODO E2. In de zaal werd er helaas 2x van deze ploeg verloren, maar 
gezien het steeds beter wordende spel van de E3 moesten er wel kansen zijn. De omstandigheden waren 
goed, heerlijk weer en volop publiek om deze kanjers aan te moedigen. Er werd gestart met Justin, Bart, 
Nova en Lisa in het ene vak en Stan, Tim, Alicia en Maaike in het andere vak. Marit en Noah begonnen als 
reserve en gingen de tweede helft erin. Er werd lekker fel gestart en er waren kansjes over en weer. Danny 
gaf veel tips tijdens de wedstrijd en achteraf bleek dat hij zijn stembanden bijna uit de kom waren en goed 
moest koelenJ. Lisa scoorde de 1-0 en dat was ook de ruststand. De tweede helft werd weer lekker gestart, 
Bart scoorde nog een mooi doelpunt en de verdediging stond als een huis en ODO wist niet meer te scoren. 
Eindstand 2-0 voor de kanjers van de E3. 
  
       Groetjes, Lisa en Joke 
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VALTO E4"
Vandaag speelden we voor het eerst buiten tegen Fortuna E4 het weer was heerlijk dus we hadden er zin in!!
Helaas kon onze coach Ellen niet mee, omdat zij zelf moest spelen deze tijd, maar gelukkig hadden we 2 “hulp”coaches 
Romy en Simon ( bedankt!!) Het was wel een beetje balen want op weg naar Fortuna stonden we in de file en kwamen 
we te laat aan waardoor we helaas niet hebben kunnen inschieten………….en ter plekke kwamen we er ook achter dat 
we de shirts waren vergeten. Het werd al vrij snel 1-0 voorsprong voor Fortuna, maar gelukkig scoorde onze “ inval “ 
Elise en werd het 1-1. !
Maar we zaten niet helemaal goed in de wedstrijd, we gooiden geen strakke ballen en we misten natuurlijk ook een 
beetje onze coach! Uiteindelijk hebben we 1-7 verloren.!
Maar we hebben het wel weer super naar ons zin gehad!!
 Dus op naar de volgende wedstrijd over 2 weken!!
 !
        Groetjes Edith en Elise!
 
 
 
VALTO F2 – Avanti  F6 
Vandaag spelen we voor het eerst een wedstrijd buiten en het is schitterend weer! Sommige kinderen hebben zelfs een 
klein beetje last van de zon... Ook spelen we in een nieuwe samenstelling, namelijk: Mike, Susanne, Iris, Brecht en Yara. 
Ze weten elkaar goed te vinden met overgooien en voor de rust schieten Susanne en Mike er allebei 1 in. Ook Avanti 
scoort, dus we gaan de rust in met  2–1. We drinken lekker buiten onze limonade en na de rust scoort Brecht 2 keer en 
Yara 1 keer. Het wordt dus 5–1! Wat een goed begin. Ook met de strafworpen weet VALTO het vaakst de korf te vinden 
en dit wordt 4-2. Ga zo door F2! 
 

Groetjes van Ineke, de moeder van Yara. 
 
 
VALTO F3 
Hier een verslag van de F3. Na een paar vrije zaterdagen mochten we op deze prachtige voorjaarsdag onze kunsten 
weer buiten laten zien . We begonnen met een vrijwel nieuw team.We hebben Anne , Julia, Tristan en Isa deze toppers 
staan onder leiding van Nikki. 
Tegenstander is  het lastige DKC. Met goed samenspel ging het in het begin gelijk op  we verdedigden goed en er 
kwamen een paar leuke aanvallen.We konden alleen niet voorkomen dat DKC toch op voorsprong kwam .Daarna ging 
het erg hard.  deden erg ons best maar tegen 1speler van DKC was niets  te beginnen die zat overal tussen .Isa redden 
nog wel de eer met een mooi schot, 
 maar de punten gingen naar DKC   Anne, Tristan , Julia,  en Isa  niet gewonnen maar wel heel goed samenspel gezien 
dit gaat zeker in de komende wedstrijden punten opleveren. 
 
vriendelijke groet, pappa van ? 
 
 
 
VALTO F4 – LYNX F2 
Afgelopen zaterdag was het zover… de allereerste wedstrijd buiten met een heel nieuw team! 
Het kon niet beter beginnen met zulk mooi weer en iedereen was er helemaal klaar voor! 
Eerst netjes in een rijtje staan, handen geven en fuut, daar was het startsignaal. 
VALTO ging er als een speer vandoor. Netjes overspelen, keurig verdedigen, wat ging dit goed zeg! 
Na veel heen en weer spelen, waarbij VALTO het meest de bal had, ging het even mis. 
Oei, au, Luna ging door haar enkel!  
Gelukkig stond Fieke paraat dus die kon meteen invallen. 
Luna knapte gelukkig weer snel op en kon de wedstrijd na 10 minuutjes weer oppakken. 
LYNX kwam bijna niet aan de bal. Ze vonden het heel moeilijk om te bewegen en om vrij te lopen.  
VALTO zat er zo dicht boven op! 
Er werd steeds meer geschoten richting de paal. Een doelpunt kon niet lang meer uitblijven.. 
En jawel, Cees gooide een hele mooie lange bal naar Renske.  
Yes!!! Renske schoot hem erin!! 1-0 voor VALTO! 
Snel daarna volgde de rust. Even limonade drinken. Dat was lekker zeg want het was best warm! 
Na de rust mocht Sven even langs de kant staan. Fieke, Luna, Renske en Cees speelden goed over. 
Er werd steeds meer geschoten op de korf. Sven mocht er weer in. En Sven maakte het spannend.  
Hij schoot, wat een mooi schot, hij ging er bijna in!!  
Toen kwam het fluitsignaal; de wedstrijd was afgelopen.  
De eerste pot met 1-0 gewonnen. Het was een leuke wedstrijd VALTO F4! 
  
Groetjes, 
Renske en Chantal (moeder van Renske) 
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ONDO F6 – VALTO F5 
Deze zaterdag hebben wij met de F5 onze eerste competitiewedstrijd gespeeld. We moesten al heel vroeg 
op de club zijn, want we vertrokken al rond half negen. Gelukkig hoefden we niet ver, want ONDO in ’s-
Gravenzande was onze tegenstander. 
De wedstrijd ging heel erg goed. Voor de rust wisten wij al 5 keer te scoren. Vier doelpunten werden er 
gescoord door Maartje en de andere door Mieke. Na de limonade  begonnen we aan de tweede helft. Ook 
deze helft ging super. We scoorden nog vier keer; Mieke twee keer, Noortje en Sanne allebei één keer. Het 
was ook heel knap dat we wisten te voorkomen dat ONDO kon scoren. De uitslag was dus 9-0 voor VALTO 
F5!! 
Volgende week zijn we vrij, daarna mogen we naar Pijnacker voor een wedstrijd tegen AVANTI.  
 
      Groetjes, Lucas en coach Erik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING VOORJAAR LEDENVERGADERING 2014 
 
 
 

Dit jaar staat de voorjaarsvergadering gepland op maandag 7 april a.s. 
 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene 
voorjaarvergadering. 
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.30 uur begint de vergadering. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op 
deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
- Opening door de voorzitter 
- Vaststellen notulen najaarsvergadering 2013 
- Plannen en mededelingen bestuur 
- Jubilarissen 
- Focus programma 
- Opening uitbreiding Villa 
- Rondvraag 
 
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris).  
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden 
gesteld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Liesbeth van Wingerden  Secretariaat VALTO 
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Zaterdag 12 april 2014 

2007 15:30 VALTO 1 Kinderdijk 1 A Kgr De Zwet De Lier P Hagenaars 
6107 14:00 VALTO 2 Korbatjo 2 A Kgr De Zwet De Lier B Righolt 
6264 14:00 Weidevogels 2 VALTO 3 A Kgr Merenveld Bleiswijk P Fuchs 
6243 11:00 VALTO 4 ZKV (Za) 4 A Kgr De Zwet De Lier G Everwijn 
1627 14:00 Meervogels 8 VALTO 7 B Kgr Vernedesportpark Zoetermeer   
1358 17:00 VALTO 8 Fiks 6 A Kgr De Zwet De Lier  Dennis 
8033 12:30 VALTO A1 Achilles A2 A Kgr De Zwet De Lier SR Ready 
8075 14:00 VALTO A2 Avanti (P) A2 B Kgr De Zwet De Lier SR Fortuna 

12333 17:00 VALTO A3 ALO A2 B Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
24238 13:00 Fortuna B2 VALTO B1 B Kgr Kruithuisweg-Oost Delft   
12516 9:00 Achilles (Hg) B2 VALTO B2 A Kgr Pomonaplein Den Haag   
12538 14:15 Meervogels B4 VALTO B3 A Kgr Vernedesportpark Zoetermeer   
24704 10:45 Excelsior (D) C1 VALTO C1 A Kgr Biesland (E) Delft   
12796 12:00 VALTO C2 ONDO (G) C3 B Kgr De Zwet De Lier  Steven 
12804 9:00 Meervogels C5 VALTO C3 A Kgr Vernedesportpark Zoetermeer   
12134 10:15 Meervogels D1 VALTO D1 B Kgr Vernedesportpark Zoetermeer   
13134 13:00 VALTO D2 Fortuna D2 B Kgr De Zwet De Lier  Mariska 
12182 11:15 KVS/Maritiem D2 VALTO D3 B Kgr 1 Cas van Dijkpark Den Haag   
13557 9:30 Ready E1 VALTO E3 B Kgr Escamp Den Haag   
13533 11:00 VALTO E4 Avanti (P) E5 B Kgr De Zwet De Lier  Ruud 
14017 10:00 KVS/Mar. F4 VALTO F2 B Kgr 2 Cas van Dijkpark Den Haag   
14022 10:00 ALO F3 VALTO F3 A Kgr Bosjes van Pex Den Haag   
14026 9:30 Excelsior (D) F3 VALTO F4 B2 Kgr Biesland (E) Delft   
14473 11:00 Avanti (P) F7 VALTO F5 E-gras De Groene Wijdte Pijnacker   

 
 
 
 
Opstellingen zaterdag 12 april 
Selectie Aanwezig: 13.00 uur  
Dames :  Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Antoinette, Manon, Lotte, Mirjam, Daniëla?  
Reserve Dames : w.a. 
Heren :  Niels K, Thom, Rob, Frank, Ron, Niels L, Luuk, Pieter, Kees 
Reserve Heren : w.a  
 
VALTO 3  Vertrek: 12:30 uur 
Dames :  Ilse, Kim, Denise, Leonie     Res : w.a. 
Heren :  Jeroen?, Dennis, Michiel C, w.a.    Res: w.a. 
 
VALTO 4  Aanwezig: 10:15 uur 
Dames :  Esther, Nia, Lieselotte, w.a.     Res: w.a. 
Heren :  Arnold K, Hans, Martin, Marco, Mark     
 
VALTO 7  Aanwezig 15:00 uur 
Dames :  Petra de J, Martine, Ria, Marije    Res: w.a. 
Heren :  Jelle, Ruud, Rinze, GJ      Res: w.a  
 
VALTO 8  Vertrek 12:30 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Marja, Hellen  Res: w.a.  
Heren :  Bart, Peter, Martin B, Arie, Michiel, Wilco, Rico 
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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 
 


