


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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Uitslagen zaterdag 12 april 2014 
VALTO 1 - Kinderdijk 1 12 - 11 

VALTO 2 - Korbatjo 2 19 -   9 

VALTO 4 - ZKV 4 9 -   7 

De Meervogels 8 - VALTO 7 10 -   8 

VALTO A1 - Achilles A2 30 -   6 

VALTO A2 - Avanti A2 6 - 13 

VALTO A3 - ALO A2 7 -   5 

Fortuna / MHIR B2 - VALTO B1 8 -   7 

Achilles B2 - VALTO B2 6 -   8 

De Meervogels B4 - VALTO B3 5 - 11 

Excelsior C1 - VALTO C1 3 - 11 

VALTO C2 - ONDO C3 6 -   2 

De Meervogels C5 - VALTO C3 1 -   6 

De Meervogels D1 - VALTO D1 15 -   9 

KVS / Maritiem D2 - VALTO D3 5 - 10 

Ready E1 - VALTO E3 5 -   2 

VALTO E4 - Avanti E5 1 -   0 

KVS / Maritiem F4 - VALTO F2 0 -   5 

ALO F3 - VALTO F3 0 -   1 

Excelsior F3 - VALTO F4 3 -   2 

Avanti F7 - VALTO F5 3 -   3 

 
 
 
Nabeschouwing wedstrijden 
Voor het eerst sinds lange tijd wist het merendeel van de senioren teams op deze dag te winnen. Op eigen 
het eigen veld van Sportpark de Zweth is er geen nederlaag geleden en kon het publiek op het terras 
genieten van mooie wedstrijden.  
 
VALTO 2 mocht aantreden tegen het bekende Korbatjo 2. De laatste keer werd met winst op deze ploeg de 
zaaltitel veroverd en VALTO 2 wilde er ook alles aandoen om dit seizoen de ongeslagen status tegen 
Korbatjo te behouden. Vanaf minuut één ging het tweede er volle bak in en waren ze heer en meester over 
de wedstrijd. Na deze degelijke wedstrijd van het tweede mocht VALTO 1 aantreden. Deze wedstrijd tegen 
kinderdijk was een zeer belangrijke om een echt gat te slaan met de onderste regionen. VALTO had een 
stroeve wedstrijd en kwam moeilijk tot score, hierdoor werd er lang tegen een achterstand aangekeken.  
Gelukkig herstelde het eerste zich net op tijd en werden er twee hele belangrijke punten uit het vuur 
gesleept.  
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VALTO 4 heeft dit seizoen lastig in de derde klasse en heeft vrijwel nog geen punten gehaald. Om 11:00 uur 
kon er gestart worden tegen ZKV. Het thuispubliek werd op een leuke wedstrijd getrakteerd met veel kansen 
over en weer. Gelukkig heeft  het vierde de cirkel van  vaak ‘net niet’ kunnen doorbreken en is er mooie 9 – 
7 winst op het scorebord neergezet.  
In de breedtesport hoefde enkel VALTO 7 aan te treden. Versterkt met Marije, Arie en Leandra ging het 
zevende op bezoek bij koploper Meervogels. Zoals verwacht werd het een spannende wedstrijd en kon het 
zevende Meervogels aardig bijbenen. Helaas kon de aansluitingstreffer niet worden gemaakt en werd 
VALTO met een  10 – 8 verlies terug naar huis gestuurd.  
 
Deze zaterdag mochten alle junioren teams op eigen veld spelen. Om 12:30 uur gaf VALTO A1 het start 
schot, en wat voor één. Met een weergaloze 30-6 overwinning op Achilles, welke op de vierde plaats staan,  
werd een mooi visitekaartje afgegeven richting concurrent ONDO.  
Om 14:00 uur speelde VALTO A2 tegen de koploper. De A2 speelde een hele knappe en goede wedstrijd 
en zeker in de eerste helft kreeg Avanti geen armlengte ruimte. Helaas vielen de tweede helft de doelpunten 
makkelijk bij Avanti en kon de A2 niet voor een stunt zorgen.  
Als laatste mocht VALTO A3 om 17:00 uur na het eerste spelen tegen ALO A2. Met veel thuispubliek werd 
er mooi optijd gezamenlijk warmgelopen en kon er gestart worden aan de wedstrijd. Veel mooie kansen over 
en weer en door de goede concentratie van de A3 werd hier een zeer terechte overwinning behaald. De A3 
gaat nu in volle vaart achter koploper DES aan!  
 
Afgelopen zaterdag heerlijk korfbalweer! Er werden bij de jeugd 14 wedstrijden gespeeld, daarvan 
werden er vier verloren, één gelijkgespeeld en dus negen gewonnen! 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen Fortuna B2. Of er sprake was van onderschatting of een totale off-day, geen 
idee, maar het was niet best. Vanaf het begin was de B1 meer tegen zichzelf aan het spelen dan dat ze aan 
het korfballen waren. De score ging nog wel gelijk op, maar gezien de tegenstander had de score in het 
voordeel van VALTO moeten zijn. Uiteindelijk trok Fortuna zelfs aan het langste eind en werd er met 8-7 
verloren. Gauw vergeten en op naar de volgende wedstrijd: dinsdag wordt er al tegen HKV gespeeld en is 
het zaak om deze fout te herstellen.  
VALTO B2 speelde uit tegen Achilles B2. Een redelijk gelijk opgaande wedstrijd, die uiteindelijk netjes door 
onze B2 gewonnen werd, 6-8.  
VALTO B3 speelde uit tegen Meervogels B4. De B3 is lekker bezig en wist ook dit keer weer met ruime 
cijfers te winnen, 5-11. A.s. zaterdag staat de wedstrijd uit tegen Futura B2 op het programma. Futura heeft 
ook beide wedstrijden vrij makkelijk gewonnen, dus het wordt een cruciaal duel om het kampioenschap.  
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen Excelsior C1. VALTO was beduidend beter en wist dat ook om te zetten in een 
overtuigend eindresultaat, 3-11. Na drie wedstrijden heeft de C1 nu alle drie de tegenstanders uit de poule 
gehad en heeft ze 6 punten behaald. Goed op weg dus naar het kampioenschap! 
VALTO C2 speelde thuis tegen ONDO C3. Na het verlies van de eerste wedstrijd werd er nu wel makkelijk 
gewonnen, 6-2. In de poule van de C2 hebben alle ploegen nu twee wedstrijden gespeeld en twee punten 
behaald, dus allemaal gedeeld koploper! Dat wordt nog spannend! 
VALTO C3 speelde uit tegen Meervogels C5. Ook dit keer weer een gemakkelijke overwinning voor de C3, 
1-6. Na twee wedstrijden staat de C3 al alleen aan kop met vier punten en dus zijn ook zij goed op weg naar 
het kampioenschap.  
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen Meervogels D1. De D1 zit buiten op het veld in een sterke poule en heeft het 
daardoor ook lastig. Ook dit keer was Meervogels net even een maatje te groot, er werd met 15-9 verloren.  
VALTO D3 speelde uit tegen KVS D2. Een makkelijke overwinning voor de D3, want het werd 5-10. Na twee 
wedstrijden heeft de D3 nu vier punten. A.s. zaterdag speelt de D3 tegen één van de koplopers die al drie 
wedstrijden heeft gespeeld en vijf punten heeft. Een belangrijke pot dus! 
  
E-jeugd 
VALTO E3 speelde uit tegen Ready E1. In de zaal kwamen deze ploegen elkaar ook twee keer tegen: één 
keer werd er gelijk gespeeld en één keer verloor VALTO nipt. Dit keer was Ready toch wel een stuk sterker 
en werd er met 5-2 verloren.  
VALTO E4 speelde thuis tegen Avanti E5. Een gelijk opgaande wedstrijd, waarin beide ploegen maar lastig 
tot scoren kwamen. Met de rust stond het 0-0. Ook de tweede helft ging het gelijk op, maar uiteindelijk was 
het alleen VALTO die een doelpunt wist te maken en zo eindigde de wedstrijd in een 1-0 overwinning voor 
VALTO.  
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F-jeugd 
VALTO F2 speelde uit tegen KVS F4. Het werd een makkelijke overwinning, want er werd met 0-5 
gewonnen. Na twee wedstrijden staat de F2 met vier punten alleen aan kop in de poule.  
VALTO F3 speelde uit tegen ALO F3. Een leuke wedstrijd waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. 
VALTO was wel meer in balbezit en had meer kansen, maar het lukte maar niet om te scoren. Uiteindelijk 
werd er toch een doelpunt gemaakt en dat was genoeg voor de winst, 0-1.  
VALTO F4 speelde uit tegen Excelsior F3. Ook dit was een gelijk opgaande wedstrijd met best wel wat 
doelpunten. Helaas had aan het eind van de wedstrijd Excelsior net één keer meer gescoord en zo werd er 
met 3-4 verloren.  
VALTO F5 speelde uit tegen Avanti F7. Een spannende wedstrijd die qua scoren gelijk op ging. Aan het eind 
was het dan ook een gelijkspel, 3-3. Samen met Avanti staat VALTO nu bovenaan in de poule met drie 
punten uit twee wedstrijden.  
 
 
 
Dinsdag 15 april 

24326 19:00 HKV/Ons Eiber B1 VALTO B1 A Kgr HKV/Ons Eibernest Den Haag 
 

         
 
Zaterdag 19 april 2014 
927 15:30 Pernix 1 VALTO 1 A Kgr Merenwijk Leiden  D Boogaard 
4041 17:40 Vitesse (Ba) 3 VALTO 2 1K De Bongerd Barendrecht J Tulp 
4144 13:00 VALTO 3 Maassluis 3 A Kgr De Zwet De Lier   
3995 15:30 Fiks 3 VALTO 4 A Voscuyl Oegstgeest H Hoffman 
698 16:00 VALTO 5 Tempo 6 A Kgr De Zwet De Lier  Jeroen 
2004 12:30 ODO 6 VALTO 6 A Kgr De Commandeur Maasland   
2979 14:30 VALTO 7 DES (D) 7 A Kgr De Zwet De Lier  Dennis 
472 11:00 Fluks 3 VALTO 8 A Kgr Noordwijk ZH Noordwijk ZH   
7357 12:30 ONDO (G) A1 VALTO A1 A Kgr Juliana Sportpark Gravenzande SR DKC 
7319 17:00 ODO A2 VALTO A2 A Kgr De Commandeur Maasland B Kreeft 
12348 16:00 VALTO A3 DES (D) A3 B Kgr De Zwet De Lier  Bart-Jan 
12478 14:30 VALTO B2 Avanti (P) B5 B Kgr De Zwet De Lier  Peter 
12552 15:30 Futura B2 VALTO B3 C Stokroosveld Den Haag   
12832 11:55 VALTO C2 HKV/Ons Eib C2 A Kgr De Zwet De Lier  Mariska 
12816 10:45 VALTO C3 Avanti (P) C5 A Kgr De Zwet De Lier  Antoinet 
13164 12:30 VALTO D2 ONDO (G) D2 B Kgr De Zwet De Lier  Thomas 
12183 13:30 VALTO D3 ODO D2 B Kgr De Zwet De Lier  Kevin 
13621 9:00 Meervogels E1 VALTO E1 A Kgr Vernedesportpark Zoetermeer   
13602 10:00 Dijkvogels E1 VALTO E2 A Kgr Nollaantje Maasdijk   
13605 10:30 VALTO E4 KVS/Mar. E3 B Kgr De Zwet De Lier  Leonie 
14124 11:00 Avanti (P) F1 VALTO F1 E-gras De Groene Wijdte Pijnacker   
14104 10:30 Weidevogels F1 VALTO F2 B Kgr  Merenveld Bleiswijk   
14089 9:30 Phoenix F2 VALTO F3 B Kgr Van Doornenplann Zoetermeer   
14426 10:00 ODO F2 VALTO F4 C gras De Commandeur Maasland   
14481 9:30 VALTO F5 Avanti (P) F7 A Kgr De Zwet De Lier  Marije 
 
 
 
Opstellingen zaterdag 19 april 
Selectie Vertrek V1:  13:45 uur  

Vertrek V2:  16:00 uur 
Dames :  Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Antoinette, Manon, Lotte, Mirjam  
Reserve Dames : w.a. 
Heren :  Thom, Frank, Ron, Niels L, Luuk, Pieter, Kees, Rob, Niels K 
Reserve Heren : w.a. 
  



De Bijblijver, 14 april 2014 4 

 
 
VALTO 3  Aanwezig: 12:00 uur 
Dames :  Ilse, Denise, Leonie, Melanie, Kim     
Heren :  Dennis, Bart Jan, Michiel C, Jeroen?   Res : w.a. 
 
VALTO 4  Vertrek: 14:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther, Mariska, Nia    Res : w.a.  
Heren :  Arnold K, Arnold P, Martin, Marco, Mark?  Res: w.a.   
 
VALTO 5  Aanwezig 15:30 uur 
Dames :  Mariëlle, Lisa S., Petra de J, Gerda   Res: w.a. 
Heren :  Roland, Laurens, Johan, René, Ruben L.  Res: Frank P 
 
VALTO 6  Vertrek: 11:30 uur  
Dames :  Mariska, Ryanne, Esmee, Lisanne vd B  Res: w.a. 
Heren :  Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E 
 
VALTO 7  Wedstrijd verzet naar 3 mei - 12:30   
 
VALTO 8  Vertrek 09:30 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Rosanne, Marleen, Marja    
Heren :  Bart, Peter, Michiel, Arie, Rico 
 
 
 
 
Woensdag 23 april 

13164 19:00 VALTO D2 ONDO (G) D2 B Kgr De Zwet De Lier Thijs 
 
 
 
 
Donderdag 24 april 

6264 20:00 Weidevogels 2 VALTO 3 A Kgr Merenveld Bleiswijk 
  

 
Opstelling donderdag 24 april 
VALTO 3  Vertrek: 18:30 uur 
Dames :  Ilse, Denise, Leonie, Melanie, Kim    Res : Nia  
Heren :  Dennis, Bart Jan, Michiel C, Jeroen?   Res : w.a. 
 
 
 
 
Zaterdag 3 mei 2014 

      3756 14:00 VALTO 4 Tempo 4 B Kgr De Zwet De Lier   

         
Opstellingen zaterdag 3 mei 
VALTO 4  Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther, Mariska, Nia    Res : w.a.  
Heren :  Arnold K, Arnold P, Martin, Marco, Mark     
 
VALTO 7  Aanwezig 12:00 uur  
Dames :  Gerda, Ria, Martine, Petra de J    Res : w.a.  
Heren :  Frank P, Niels B, GJ, Jelle, Rinze, Ruud 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Trainingstijden veld. 
Zie www.ckv-valto.nl voor de trainingstijden op het veld. 
 
 
Afwijkende trainingen op donderdag 24 april 
In verband met de voorbereidingen op de kangoeroedag zijn er op 24 
april GEEN trainingen vanaf 19.00 uur. Daarentegen vragen we dringend de spelers van de A en de B om 
die avond te helpen met opbouwen. Verzamelen om 19.00 uur. 
 
 
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 

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!

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! !!
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Tot zaterdag Op het veld! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
___________________ 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 
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  
 
  

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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Voorjaarsvergadering 
Voor!een!ieder!die!er!maandag!niet!bij!is!geweest!volgt!hier!een!korte!samenvatting!van!de!
voorjaarsvergadering!van!afgelopen!maandag.!
Er!was!een!goede!opkomst!(ca.!50!man),!waar!we!als!bestuur!erg!blij!mee!zijn.!We!vinden!het!prettig!om!te!
horen!wat!er!bij!iedereen!leeft.!!
Allereerst!hebben!we!een!update!gegeven!over!het!Focus%project.!Zoals!jullie!weten!zijn!we!hier!nu!een!
klein!jaartje!mee!bezig.!En!op!diverse!vlakken!zijn!er!al!mooi!successen!bereikt!!Neem!bijvoorbeeld!Fit&Fun,!
waarbij!wekelijks!ca.!20!leden!een!goede!en!leuke!training!krijgen.!
Daarnaast!de!Giga!Kangoeroedag,!waarbij!we!op!25!april!365!Lierse!kleuters!op!ons!veld!hebben!
rondlopen!!Het!schoolkorfbaltoernooi,!wat!dit!jaar!uitgebreid!is!met!scholieren!uit!Honselersdijk!!
Daarnaast!zijn!we!ook!bezig!om!onze!club!nog!beter!te!organiseren.!Sommige!taken!zullen!ondergebracht!
worden!in!een!commissie,!zodat!de!continuïteit!meer!gewaarborgd!is.!!
!
Daarnaast!zijn!diverse!plannen!benoemd.!!!

• We!zijn!aan!het!onderzoeken!wat!de!kosten!zijn!voor!de!aanpassing!van!het!veld!naar!de!afmeting!
20x40m!ipv!30x60m.!De!bond!heeft!namelijk!het!besluit!genomen!dat!vanaf!komend!seizoen!de!
verenigingen!zelf!!mogen!kiezen!of!ze!direct!hiertoe!overgaan.!Hiervoor!moeten!de!vaste!potten!
voor!de!palen!verplaatst!worden!en!daarbij!ook!de!ovalen!rondom!de!korf.!

• Er!zal!op!de!kop!van!ons!veld!een!fietsenrek!gemaakt!worden,!zodat!we!alle!fietsen!netjes!neer!
kunnen!zetten!en!er!geen!fietsen!op/in!de!weg!staan.!

• Er!zijn!door!het!onderhoud!van!het!veld!diverse!plooien!in!de!hoeken!ontstaan.!De!gemeente!heeft!
de!ergste!plooien!weg!laten!halen!en!daarnaast!wordt!er!een!lichtere!tractor!gebruikt!om!dit!te!
voorkomen.!

• De!dugouts!worden!nog!even!doorgeschoven!totdat!er!duidelijk!is!wat!er!met!de!velden!gaat!
gebeuren!en!er!een!sponsor/de!financiële!middelen!gevonden!zijn.!

• De!uitbouw!is!zo!goed!als!af.!Een!prachtige!behandelkamer,!opslagruimte!en!bespreekkamer.!De!
bespreekkamer!zal!low%budget!worden!ingericht!om!de!kosten!niet!te!ver!uit!te!laten!lopen.!Tot!
nog!toe!heeft!de!uitbouw!ca.!49.000!euro!gekost.!Stichting!Liers!gevoel!heeft!hier!3.000!euro!in!
bijgedragen,!daarnaast!is!er!tot!nu!toe!aan!tegeltoezeggingen!5.760!euro!binnen!gekomen.!We!
gaan!de!komende!tijd!weer!verder!met!de!tegelactie.!

• Michiel!heeft!een!update!gedaan!over!de!besprekingen!met!het!LSO!(Liers!sport!overleg)!inzake!een!
betere!verdeling!van!de!trainingsuren!in!de!sporthal.!Als!alle!besturen!groen!licht!krijgen!van!hun!
vereniging!zal!VALTO!volgend!jaar!meer!in!De!Lier!kunnen!trainen!met!de!jeugd!!

• Er!is!een!sponsor!gevonden!voor!het!vervangen!van!het!scoreboard!!Logicalis!SMC!en!Bart!van!
Muijen!willen!we!hier!heel!erg!voor!bedanken!!We!hebben!met!een!aantal!mensen!overlegd!en!
zullen!dit!z.s.m.!in!gang!zetten.!Enige!levertijd!zal!er!echter!wel!tussen!zitten.!

• De!Rabo!clubkas!campagne!heeft!VALTO!672,75!euro!opgeleverd!!Hartelijk!dank!voor!alle!
stemmen!!

!
Ook!hebben!we!diverse!jubilarissen!in!het!zonnetje!gezet:!
Cees!Stolze,!Peter!de!Rijcke,!Arnold!Kok,!Wim!van!Dalen,!Gerard!van!der!Wal!zijn!allen!40!jaar!lid!!
Chris!van!Staalduinen!is!25!jaar!lid.!Ze!hebben!allen!een!bloemetje!ontvangen.!
!
Daarnaast!heb!ik!aangekondigd!in!de!najaarsvergadering!na!9!jaar!te!stoppen!met!het!voorzitterschap.!We!
zijn!als!bestuur!erg!enthousiast!dat!we!Jan!Jaap!Elenbaas!bereid!hebben!gevonden!om!‘dit!stokje’!over!te!
pakken!en!bevelen!hem!dan!ook!van!harte!bij!iedereen!aan.!In!de!najaarsvergadering!zal!de!
ledenvergadering!hierover!besluiten.!Het!komende!half!jaar!zal!Jan!Jaap!met!de!diverse!activiteiten!van!het!
bestuur!meelopen.!
!
Vriendelijke!groet,!namens!het!bestuur,!
Hans!Ridder!
 !
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VALTO is om beweging… kunnen we dat en willen we dat? 
VALTO is een dynamische club. Velen van ons houden van onze club en steken er veel energie in. Of het nu 
gaat om het halen en brengen van de jongste kangoeroes en pupillen, het bezoeken van wedstrijden, het 
doen van vrijwilligerswerk, achter de bar of elders of mee helpen aan onderhoud, wedstrijdzaken, bestuur, 
schoonmaken, het maakt niet uit. En waarom doen we dat eigenlijk? Waarom besteden we zoveel tijd en 
energie aan een vereniging. Waarschijnlijk gelden voor velen van ons dezelfde redenen: Sport is gezond, 
VALTO is een leuke club, het is een deel van ons leven geworden, wij (of onze kinderen) hebben het er fijn. 
Het voegt iets toe in je leven. 
VALTO is in beweging. Met het focusprogramma proberen we extra aanwas bij vooral de jongste leden te 
krijgen. Bij onze hoogste jeugd en senioren proberen we wat professioneler te worden. Dat zie je terug in de 
trainers en hun trainingen, in de gevraagde inspanning van de betreffende spelers en in het beleid wat we 
vanuit de club daaromheen vormgeven. Sinds een jaar of 10 kennen we bij VALTO al het begrip 
teambegeleider (de rol van Patrick Boeters bij de selectie) en inmiddels hebben we ook medische 
ondersteuning  bij de selectie door ondersteuning van Willy van den Akker. Voor het komende jaar zien we 
verdere samenwerking met Adfysio voor onze selectie. 
Dingen veranderen. En dat moet ook. Er is een flinke beweging binnen VALTO die geniet van het stukje 
hogerop dat we ingezet hebben. En je ziet dat ook terug binnen de rest van VALTO en ver daarbuiten als we 
een kampioenschap kunnen vieren. En het is overigens niet alleen de senioren. Het jeugdbeleid dat een jaar 
of 10-12 geleden is ingezet zorgt ervoor dat we met alle jeugdploegen inmiddels hoog niveau spelen. Onze 
B1 gaat volgend jaar zelfs hoofdklasse spelen! 
Andere dingen veranderen niet. De gezelligheid binnen VALTO. De eensgezindheid bij onze leden.  Bij 
VALTO kan iedereen met iedereen kan praten. Binnen de club is er geen afgezonderde groep ‘topsporters’. 
En dat willen we ook niet. De unieke cultuur, de gezelligheid, de reden dat we het er fijn hebben, dat willen 
we behouden! 
Kan dat eigenlijk? Kan je aan de ene kant een bepaalde beweging inzetten en aan de andere kant je cultuur 
willen behouden? Daarover heb ik afgelopen weken gesproken met verschillende mensen. En zelfs met een 
heel seniorenteam. Mensen zijn toch wat ongerust. Kan dat wel? Willen we dat wel? We moeten toch wel 
VALTO blijven! Kost ons dat geen leden?  
En de weg is niet altijd makkelijk. Soms zetten we een bepaalde richting in en komen we er na een jaar 
achter dat het maar deels gelukt is. Dat is dan jammer. Bijvoorbeeld het beter betrekken van VALTO 3 bij de 
selectie is maar deels gelukt. Dat is jammer voor ons als beleidsmakers, maar zeker ook voor mensen die 
daar direct bij betrokken zijn. Zij zijn wellicht teleurgesteld door wat we niet of wat juist wel bereikt hebben. 
Veel met elkaar praten hierover kan verduidelijking geven.  
Mijn conclusie is dat VALTO in staat is om een gezellige club te blijven terwijl we tegelijk voor een stukje van 
onze club wat meer prestatiegericht worden. Mijn conclusie is ook dat veel mensen hier emotie bij hebben, 
ze houden immers van VALTO. Daarom moeten we hier veel over spreken. Meer dan we tot nu toe doen. 
Gelukkig waren er vorige week veel mensen op de ledenvergadering. We moeten zorgen dat we elkaar 
blijven begrijpen en wellicht hier en daar kunnen bijsturen als dat nodig is. We willen inmiddels allemaal dat 
VALTO ‘de leukste sportvereniging van het Westland’ is. Toch?  
 
Met vriendelijke groet, Bart van Muyen 
Bestuurslid VALTO. 
 
 
 
 
 
 
Inleveren pasfoto's t.b.v. de spelerskaarten 
Voor het komende seizoen verlopen er veel spelerskaarten. Onderaan dit 
bericht lees je voor wie de spelerskaarten vervangen moet worden en waar ik 
dus een pasfoto van nodig heb. 
 
Er zijn 2 opties om de pasfoto's in te leveren: 
1. doe ze door de brievenbus -> Reigerlaan 75 - De Lier 
2. stuur ze digitaal door -> leden@ckv-VALTO.nl 
Belangrijk: 
Voor diegene die geboren zijn op of na 1 oktober 1996 heb ik 2 pasfoto's nodig  
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SENIOREN 

  
JEUGD 

   VALTO 1   
 

A2   
  Thom Voskamp 

 
Mandy Boeters 

  Frank Rijcke 
 

Nikki Spronsen, van  
  Laura Rijcke 

 
Alex Kok 

  Niels Koole 
 

Simone Varekamp 
  VALTO 2   

 
Thomas Ris 

  Antoinette Hanemaaijer 
 

Martijn Kuijvenhoven 
  Mirjam Boekestijn 

 
Lysanne Venetiën, van  

  Ron Boekestijn 
 

A3   
  Manon Ende, v.d. 

 
Imke Jansen 

  Niels Lingen, van der  
 

Sjors Jansen 
  VALTO 3   

 
B1   

  Dennis Voskamp 
 

Femke Stolze 
  Jeroen Voskamp 

 
B2   

  VALTO 4   
 

Rosalie Prins 
  Hellen Korteland 

 
Julia Keijzer 

  Sandra Poot 
 

Joyce Meijer 
  VALTO 6   

 
Manon Geest, van  

  Laurens Eijk, van  
 

B3   
  Daniël Verbaan 

 
Sascha Wennekers 

  Vincent Cornelisse 
 

Fleur Duin, van 
  VALTO 7   

 
Yoni Brouwer 

  Ria Solleveld 
 

C1   
  Ruud Stolze 

 
Maaike Ridder 

  Niels Buuren, van  
 

Noortje Geest, van  
  VALTO 8   

 
C2   

  Bart Muyen, van  
 

Rolf Jansen 
  Leonie Oosterhout, van  

 
C3   

  Rosanne Staalduinen 
 

Noa Meulmeester, de  
      

 
Vera Barendse 

  D3   
 

D1   
  Ivar Stok, van der  

 
Jan Pieter Vermeer 

  E1   
 

Tessa Dijk, van  
  Annelie Prins 

 
D2   

  E2   
 

Kim Dop, van  
  Jordan Verkade 

 
Julia Mout, van der  

  E3   
 

Rosanne Mulder 
  Stan Keijzer 

 
Lorenzo Matthijsse 

  
 

 
 
 
 
 
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.  
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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  __________________ 
 
 
 
 

Zaterdag 3 mei  tappen in de tent nog dringend op zoek naar mensen . 
Laat je club niet in de steek .Wat tappen komt te goede van VALTO !! 

  
  
In de feesttent tegen  over het centrum. 
Dus geef je op . We hebben tappers nodig en schenkers . 
  
Steun VALTO en meld je aan. minimale leeftijd 18 jaar. i.v.m. alcohol schenken. 
Pgjstolk@caiway.nl, 06-41317088   GJ Stolk 
 
 
 
 
VEO - toernooi op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei)  
We gaan met maar liefst 17 teams naar het VEO-toernooi op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei: 
- 3 B teams 
- 3 C teams 
- 3 D teams 
- 4 E teams 
- 4 F teams 
Uiteraard wordt dat hartstikke gezellig met zo'n grote groep. We zullen die dag met z'n allen vanaf de Villa 
vertrekken om 8.15 uur en meestal wordt de laatste wedstrijd zo rond 16.00 uur gespeeld. We zijn dus een 
hele dag op pad! Houd hier rekening mee! Het toernooi is in Voorburg, dus alle ouders kunnen gezellig langs 
komen om te kijken en aan te moedigen.  

Namens de TC, Petra Dijkstra 
 
 
 
 
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.!(van!tevoren!even!bellen!om!iets!af!te!spreken!vindt!
Teun!wel!prettig)!
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!
• 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 

        

17-april Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

19-april Za 8.45-12.00 Petra Stolze Melanie Solleveld Helma vd Berg   

19-april Za 12.00-15.00 Anja vd Eijk Marco 
Lansbergen 

Johan v 
Eendenburg 

  

19-april Za 15.00-18.00 Ton v 
Spronsen 

Helma Hagemans Leonie v 
Oosterhout 

  

19-april Za 17.30-20.30 Petra de Jong Sjors Jansen Gerda vd Wel Jeannette vd 
Lugt 

????????? 

        

24-april Do 19.00-23.30 Jan de Jong     

        

26-april  Za   KONINGSDAG KANTINE 
GESLOTEN!!! 

    

 
Als laatste nog even een mededeling. Het is niet de bedoeling dat er kinderen achter de bar staan, 
ook niet als het rustig is. Hiermee lopen we de kans om onze vergunning kwijt te raken. 
 
 
Nieuws van de activiteitencommissie 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
  
VALTO 1 wint wedstrijd tegen Kinderdijk op karakter            sponsor: Martin Stolze bv.  
Afgelopen zaterdag stond er voor het vlaggenschip een belangrijk duel op het programma. Tegenstander 
was Kinderdijk en die stond één plek onder VALTO, met twee punten minder. Bij winst zou VALTO dus een 
voorsprong van vier punten behalen en bij verlies zouden beide ploegen op gelijke hoogte komen. Dat zou 
dan ook nog eens op de zevende plek zijn, een plek die ‘goed’ is voor een zogeheten promotie-degradatie-
duel. Kortom: er moest gewonnen worden! 
Niels Koole werd vanwege zijn herstel nog langs de kant gehouden, zodat Luuk van Staalduine wederom in 
de basis mocht starten en uit tactisch oogpunt werd Antoinette Hanemaaijer in plaats van Laura de Rijcke 
opgesteld. Alles om de punten in De Lier te houden. 
VALTO begon goed aan de wedstrijd, want de eerste aanval werd omgezet in een doelpunt door Rob de 
Ruiter. Helaas ook snel gevolgd door twee doelpunten van Kinderdijk, 1-2. Via een strafworp bracht Frank de 
Rijcke de stand weer op 2-2. Hierna liep Kinderdijk uit naar een 2-5 voorsprong halverwege de eerste helft. 
Eigenlijk met name doordat het eerste aanval niet makkelijk tot scoren kwam. Via wederom een strafworp 
van Frank de Rijcke werd de stand 3-5. Via een afstandsschot van Sharon Prins kreeg VALTO weer de 
aansluiting, 4-5. Helaas duurde het te lang voordat de gelijkmaker kwam, waardoor de verdediging het niet 
langer volhield en Kinderdijk weer uit liep naar 4-6. Gelijk na de vakwissel maakt Petra Dijkstra via een korte 
kans weer de aansluitingstreffer, 5-6. Ook nu liet de gelijkmaker te lang op zich wachten en zette Kinderdijk 
met een doelpunt de ruststand op 5-7. Coach Marco Swikker hamerde er in de rust op dat met name de 
afronding beter moest! 
Het eerste doelpunt na rust was voor Kinderdijk, 5-8. Hierna verzilverde Rob de Ruiter een strafworp, 6-8. 
Kinderdijk maakt de 6-9 en via een korte kans van Petra Dijkstra wordt het 7-9. Het lukt maar niet om het gat 
te verkleinen, want Kinderdijk maakt de 7-10. Op dat moment kwam Niels Koole in het veld voor Luuk van 
Staalduine. Via een strafworp maakt Rob de Ruiter de 8-10. Zeker verdedigend zit het op dat moment goed 
in elkaar en daardoor krijgt de aanval de tijd om de stand gelijk te trekken. 
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Via een korte kans van Frank de Rijcke en een afstandsschot van Thom Voskamp lukt dat. Met nog 10 
minuten te spelen, is er voor het eerst weer een gelijke stand, 10-10. En VALTO weet zelfs weer een 
voorsprong te pakken via een afstandsschot van Rob de Ruiter, 11-10. Er volgen nog een aantal goede 
aanvallen, waarbij de bal meerdere keren uit de korf draait, maar uiteindelijk is het Kinderdijk die weer 
langszij komt, 11-11. Met nog iets van een minuut op de klok, krijgt het tweede aanvalsvak nog een kans om 
het winnende doelpunt te maken en dat lukt. Via een korte kans van Frank de Rijcke wordt het 12-11. Kort 
hierna fluit de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd en zijn de o zo belangrijke punten binnen, 12-
11. Doelpuntenmakers: Rob de Ruiter en Frank de Rijcke (4x), Petra Dijkstra (2x), Sharon Prins en Thom 
Voskamp (1x).  
Met nog vier wedstrijden te spelen, is de stand als volgt: 
  
1             Pernix 1               10           7             1             2             15           147         109         (38)         
1             Swift 1                  10           7             1             2             15           155         125         (30)         
3             RWA 1                  10           6             0             4             12           155         139         (16)         
3             Fortis 1                 10           5             2             3             12           132         121         (11)         
5             KOAG 1                10           4             3             3             11           138         129         (9)           
6             VALTO 1                  10           4             0             6             8             130         161         (-31)       
7             Kinderdijk 1       10           2             0             8             4             135         172         (-37)       
8             Maassluis 1        10           1             1             8             3             115         151         (-36)       
  
Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Pernix op het programma. Pernix is nog volop in de race 
om het kampioenschap, maar wist afgelopen zaterdag maar nipt van Maassluis te winnen, die onderaan 
staan in de poule! (15-16)  
  
Groetjes VALTO 1 
 
 
 
VALTO A1 – Achilles (Hg) A2           sponsor J.G. Sproeibedrijf en 
Hermadix 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen de nummer 4 uit de poule spelen. Helaas was de scheidsrechter niet 
van plan te komen, maar gelukkig was Rick bereid om de wedstrijd te fluiten. 
De doelstelling van de dag was een goede wedstrijd neerzitten ondanks de wat mindere tegenstander. We 
moesten dus makkelijk de 20 doelpunten kunnen halen. Binnen 5 minuten stond er al een score op het bord 
van 4-0. De doelpunten vlogen om de oren van de tegenstander. De coach van de tegenpartij maakte al 
gauw grapjes over de stand en de speeltijd. Hij stelde voor om de tijd elke keer door te laten lopen als er wat 
gebeurde, zodat de stand beperkt zou blijven. Wij als VALTO A1 waren de niet van plan natuurlijk en zo 
besloten we in de rust met een stand 11-3 om de 25 te gaan halen met misschien kans op 30. In de tweede 
helft moesten we  daarvoor nog iets meer onze kansen afmaken als we dit wilde halen. De eerste paar 
aanvallen waren dan ook gelijk allemaal doelpunten. Toen de 25-5 op het bord stond leek het alsof we de 30 
ook nog konden halen met nog 11 minuten te spelen. We hebben de wedstrijd dan ook gewonnen met een 
stand van 30-6. Een super goede wedstrijd en een trotse coach. Een goede voorbereiding naar volgende 
week, want dan spelen we uit bij Ondo A1 om half 1. Dit zal waarschijnlijk de beslissende wedstrijd gaan 
worden voor het kampioenschap. We willen de reserves, Rick en het publiek bedanken en hopelijk zien we 
jullie allemaal volgende week bij Ondo om ons aan te moedigen! 
 
          Groetjes de A1 
 
 
VALTO A2 – Achilles A2 
Zaterdag 12 april mochten wij om 14.00 spelen tegen Achilles A2. Van de vorige wedstrijd wisten we alleen 
nog dat het hard regende en dat we met veel doelpunten hadden verloren. Niet zo’n heel goed begin dus om 
deze wedstrijd mee te starten. Dit keer regende het gelukkig niet en waren we helemaal compleet. We 
begonnen de  eerste helft niet goed, maar langzamerhand werd dit wel iets beter. Gelukkig voor ons 
scoorden zij er niet veel en waren wij opeens heel zuiver, waardoor we 2-3 achter de rust in gingen. De 
tweede helft liepen we eigenlijk meteen achter de feiten aan, zoals ons wel eens vaker gebeurt na de rust. 
Waardoor we 6-2 achter kwamen te staan. We kwamen eerst nog wel een beetje bij, maar uiteindelijk is de 
stand 6-13 geworden. De uitslag is beter dan de vorige keer tegen Achilles, maar het spel was dat niet. 
Volgende week mogen we weer tegen ODO A2 en dan gaan we hopelijk  de Maaslanders eens laten zien 
dat wij ook kunnen winnen. 
        Groetjes A2 
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Excelsior C1 – VALTO C1 
Toen de poule voor de veldcompetitie bekend werd gemaakt wist VALTO C1 eigenlijk al dat ze kampioen 
moesten worden. In een poule met Excelsior C1, Dijkvogels C1 en Avanti C2 is VALTO C1 in principe 
gewoon de beste. De eerste wedstrijd thuis tegen Dijkvogels bevestigde dit ook. 10 – 0 was de uitslag. De 
tweede wedstrijd was opeens heel lastig. In Pijnacker werd er niet goed gekorfbald en werd er maar nipt 
gewonnen van Avanti. 5 - 7 was de uitslag. De derde wedstrijd was afgelopen zaterdag tegen Excelsior C1. 
In Delft scheen een mooi zonnetje en was er weinig wind. Ideaal korfbalweer dus! Gekscherend zeiden we 
al: ‘Dit is weer voor 10 doelpunten!’  Nadat de aandachtspunten(dichtbij verdedigen & snel, met veel 
beweging aanvallen) nog even herhaald waren ging VALTO C1 heel voortvarend van start. Er werd echt 
heel goed gespeeld. Mooie lange aanvallen leidden tot veel kansen en veel schoten. En gelukkig ook tot 
goals. Excelsior kwam er niet aan te pas en 0-5 was de ruststand. 
Het enige wat we als coaches nog te zeuren hadden (ja, dat hebben we nu eenmaal altijd) was dat het 
uitverdedigen nog wat slordig was en dat we teveel uit stand en van te ver weg gingen schieten. 
De tweede helft werd er eigenlijk hetzelfde gespeeld als de eerste. VALTO C1 was veel beter, Excelsior 
scoorde nu wel maar dat kan nu eenmaal gebeuren. Hoogtepunt van de wedstrijd was het 10e doelpunt van 
VALTO. Dat was er echt een zoals je die op een training bedenkt. Alle vier de aanvallers hadden hun 
aandeel, goede pass (Lisette), goede moment insnijden (Vera), snelle actie (Martijn) en het korte kansje dat 
ontstaat afronden (Twan). Perfect! Na de niet zo beste wedstrijd tegen Avanti was deze wedstrijd wel heel 
lekker. Uit winnen met 3-11 is al fijn maar als er dan ook alle negen spelers heel goed spelen en er 7 
verschillende doelpunten makers zijn is helemaal super! Nu zijn we een aantal weken vrij, 10 mei mogen we 
namelijk pas weer. Dan spelen we om 11:30 thuis tegen Avanti C2. 
          Thom & Lennart 
 
 
 
Fortuna B2 – VALTO B1 
Zaterdag 12 april gingen we met z’n allen naar Delft om te spelen tegen Fortuna. De vakken waren in de 
aanval: Thijs, Rick, Esmee en Lisanne. In de verdediging begonnen: Ruben, Michael, Femke en Daphne. 
Vera en Simon waren aan de beurt om reserf te zitten. De wedstrijd begon en we kwamen al snel 1-0 achter 
door een strafworp. Maar Thijs die redden ons al snel door een strafworp goed te benutten. Ook Ruben hielp 
een handje mee door er een korte kans erin te knallen (1-2).  
Vanaf het begin zaten we er al niet lekker in waardoor Fortuna terug kwam met 2-2 en toen nog eens 3-2. 
Gelukkig hielpen Rick, Daphne en Ruben ons door te scoren waardoor we met 3-5 voor kwamen.  Fortuna 
liet zich niet uit de weg ruimen en scoorde 3 doelpunten. De stand was 6-5 in het voordeel van Fortuna. 
Michael scoorde een mooi schot en het stond weer gelijk. Vera en Simon werden gewisseld voor Daphne en 
Thijs met nog 10 minuten op de klok. Fortuna scoorde en de stand was 6-6. Nog maar een paar minuten en 
Lisanne die scoorde een mooie doorloop 7-7. Maar Fortuna wist het jammer genoeg af te sluiten met een 
schot de stand was 8-7 voor Fortuna. We spelen dinsdag een wedstrijd tegen HKV in Den Haag. Dan gaan 
we weer knallen. 
       Groeten VALTO B1 
 
 
 
Achilles B2 - VALTO B2  
Afgelopen zaterdag, 12 april, was het weer zo ver. Na een weekje rust van vorige week gingen we er weer 
tegenaan!  En dan bedoel ik dus ook lekker vroeg in de ochtend, 7:45 verzamelen en 9:00 spelen. Maar dat 
hield ons niet tegen, wij zijn DE meiden van de B2, en vroeg of laat we gaan er voor! Je komt niet voor niks 
zo vroeg je nest uit natuurlijk. We hadden Vera die gezellig mee ging als reserve! 
Nadat we aan waren gekomen bij Achilles, ons hadden omgekleed, een praatje hadden gehad, de vijand 
hadden bestudeerd en ons warm hadden gemaakt, kon de wedstrijd beginnen! Helaas was het 1e doelpunt 
voor de tegenstander, 1-0. Waarna het al snel 1-1 werd! Maar toen was het opeens 3-1 voor Achilles. Ik zie 
dit maar als onze tactiek, een beetje de tegenstander laten denken dat ze 'goed' zijn en dan ff inhalen. En 
dat kunnen wij wel! Na nog een paar doelpuntjes gescoord te hebben, lieten we het nog even spannend en 
gingen we de rust in met 4-4. Na een super praatje met onze trainers kregen we weer een boost en kon de 
2e helft beginnen! Het werd 5-4, 5-5 en het werd allemaal wel erg heet onder de voetjes, (of het kwam door 
het heerlijke weer dat kan ook). In ieder geval we maakte er 5-6 van, waarop het 5-7 werd en toen ook nog 
5-8! We gunde de tegenstander nog 1 doelpuntje uit sportiviteit van ons en daarmee eindigde de wedstrijd, 
6-8! We hadden gewonnennnnnn! Team, coaches en publiek bedankt voor de bijdrage van het winnen van 
deze wedstrijd!  En we gaan volgende week weer lekker winnen! :) Althans, daar gaan we voor, want wij zijn 
DE meiden van de B2.  
     Groetjes, Angelique Stolze 
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Meervogels B4 – VALTO B3 
Op zaterdag 12 april was het alweer tijd voor de tweede veldwedstrijd voor dit tweevoudige 
kampioenenteam. Na de eerste wedstrijd met 12-4 te hebben gewonnen op eigen veld werd er de reis 
ingezet naar het altijd gezellige Zoetermeer om het daar Meervogels moeilijk te gaan maken.  
Aangezien twee van de vaste spelers deze week naar Londen waren afgereisd om daar hun kunsten te 
gaan vertonen bij de Britten, moesten er een fiks aantal reservers geregeld worden. Helaas was er midden in 
de week ook nog een blessure geval, wat er voor zorgde dat wij bijna met een elftal + coaches en supporters 
naar Zoetermeer af moesten reizen. Maar zoals iedereen weet, een slechte generale is een goede 
uitvoering. Dat gezegde viel toch een beetje tegen, voor de wedstrijd begon eigenlijk al. Een van onze eiland 
gangers bleek te ziek om te starten waardoor zij genoodzaakt aan de kant moest blijven zitten. Dit 
betekende een flink gewijzigde opstelling wat toch duidelijk te zien was aan de start van dit B3. Er moest 
gezocht worden naar de juiste manier van spelen en ook de communicatie was nog niet op orde wat er voor 
zorgde dat we 4-4 gelijk stonden na een helft spelen.  
In de rust werd iedereen duidelijk gemaakt dat dit zo niet langer kon, er moest zorgvuldiger met de kansen 
omgegaan worden want slechter waren we zeker niet! De tweede helft begon zoals wij gewend waren van 
ons B3, verzorgd spel met mooie onderscheppingen en ook de kwaliteit om kansen af te maken.  
Onze geblesseerde speler werd er uit voorzorg uitgehaald na een paar minuten spelen in de tweede helft 
aangezien wij als coaches zagen dat dít goed moest komen. Meervogels werd zorgvuldig op de rug 
geworpen en daar gehouden, de eerste helft eindigde namelijk in een 4-4 maar de tweede helft eindigde in 
een 1-7 voor ons! Dat betekende een 5-11 overwinning op Meervogels en de tweede overwinning van dit 
buitenseizoen, goed onderweg naar het volgende kampioenschap dus!  
Het is onderhand duidelijk dat dit B3 een erg sterk en goed samenspelend team is, hopelijk kan de opstelling 
volgend seizoen hetzelfde blijven en kunnen we een stapje omhoog maken met zijn allen!  
Bij deze nog een bedankje voor Joyce, Romy en Sheila dat zij alle drie mee speelden bij ons vandaag, top 
dames!  
      De coaches van de B3.  
 
 
 
VALTO E3 
VALTO E3 speelde uit bij de mooie accommodatie van Ready, tegen E1. 
Tim en Marith stonden de eerste helft reserve, Stan en Lisa in de tweede helft. 
Ready ging meteen in de aanval, maar gelukkig zonder doelpunten en we kregen meer balbezit. Tegen het 
eind van de eerste helft stonden we toch ineens met 2-0 achter. 
De achterstand had al veel groter kunnen zijn, want Ready was feller en creëerde meer kansen, zo werden 
er maar liefst van hun drie doelpunten afgekeurd wegens verdedigen, terwijl wij zoveel kansen niet hebben 
gehad. 
In de tweede helft werd het binnen vijf minuten toch 5-0, dat was wel schrikken, en teleurstellend. Gelukkig 
maakte Justin nog twee doelpunten zodat de nederlaag er minder erg uitzag. 
met 5-2 gingen we naar huis. 
  
      Groeten Pascal, vader van Tim 
 
 
KVS/Maritiem F4 - VALTO F2 
Zaterdag mocht de F2 naar Scheveningen, om te korfballen bij KVS op het Cas van Dijkpark. Het zonnetje 
scheen en de F2 had er zin in! Natuurlijk eerst even inschieten en de tactiek bespreken. 
We begonnen met Mike, Yara, Brecht en Iris. Susanne moest nog even wachten. Er werd goed vergespeeld 
en coach Johan hamerde erop dat we vooral snel moesten overgooien. Als KVS de bal had onderschept en 
ze gingen richting hun korf, dan goed meekijken naar de bal, om te proberen er tussen te springen zodat wij 
de bal weer hadden. Dat ging hartstikke goed! We kregen genoeg kansen de eerste helft, maar ze wilden er 
nog niet in. Ook bij KVS gingen er geen ballen in. Er werd goed verdedigd. Na 10 minuten kwam Susanne 
erin voor Mike. En na weer een paar mooie aanvallen, scoorde Susanne het eerste doelpunt! 0-1 voor 
VALTO! In de rust allemaal even wat drinken en iets eten, zodat we er de tweede helft weer tegen aan 
konden. De tweede helft begon Yara als reserve. En wat in de eerste helft nog niet zo goed lukte, het 
scoren, lukte in de tweede helft wel. Susanne scoorde nog een doelpunt: 0-2 voor VALTO. Daarna nog een 
mooi doelpunt  van Yara: 0-3. En toen scoorde Mike er nog 2 en stond de teller op 5. Al snel was het tijd en 
hadden we gewonnen.Ter afsluiting van de leuke wedstrijd nog de strafworpen die met 3-8 werd gewonnen 
door VALTO. 
     Groetjes van alle spelertjes van de F2!:-D 8=-O 
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Alo F3 – VALTO F3 
Na een weekje rust, gingen we deze week weer met goed moet naar de bosjes van Pex in Den Haag. Daar 
stond Alo op ons te wachten. Nou ja, ze waren met twee spelers. Er werd flink wat gebeld door de leidster en 
zo kwam het dat er uiteindelijk toch 4 spelers voor Alo waren. Dus de wedstrijd kon beginnen! 
Er werd goed overgespeeld en door dat er lekker tempo in zat, kregen we wel kansen om te scoren. Maar de 
bal wilde er niet echt in. Ook verdedigend waren jullie goed bezig. Veel schoten werden van de tegenpartij 
afgefloten omdat wij er weer tussen stonden. Dus ook hun lukte het niet om te scoren. In de rust stond het 
dus nog 0-0.  
Het ging gelijk op, maar VALTO had echt wel meer kansen, dus het zou toch moeten lukken. 
Na wat bemoedigende woorden, wat high-fives en geluksknuffels gingen we weer verder. Het publiek werd 
steeds enthousiaster, want die voelde een doelpunt in de lucht hangen. En toen (al na de 2e timeout) was 
het dan Anne die voor ons een doelpunt wist te maken. Wat waren we blij!!! Nu moesten we natuurlijk nog 
wel even ons koppie er bij houden en goed blijven verdedigen. En dat deden jullie gelukkig ook. En zo 
hebben we deze wedstrijd dan ook (terecht) gewonnen! Wat hebben jullie een leuk spel laten zien. Het 
publiek heeft genoten!  
 
Groetjes van de moeder van Tristan 
 
Ps. De strafworpen eindigde in een gelijkspel 3-3 
 
 
 
VALTO F4 
De jonge talenten Fieke, Kees, Luna, Renske en Sven gingen op bezoek bij Excelsior Delft. Lekker in het 
zonnetje werd een spannende wedstrijd op de kunstgrasmat gespeeld. De eerste 10 minuten was Excelsior 
veel in de aanval en werd er al vlot door hen gescoord . Vervolgens nam VALTO het initiatief over. Er werd 
goed vrij gelopen en er was volop beweging. Renske en Sven kregen goede kansen, maar weer wad het 
Excelsior die scoorde uit een snelle aanval. Vlak voor rust scoorde Renske met een mooi afstandsschot, 
maar die werd jammer genoeg afgefloten. In de rust werd de jonge ploeg enthousiast toegesproken door de 
coaches Nancy en Chantal.  
Met vernieuwde energie werd er aan de tweede helft begonnen. Er werd veel gelopen en om de bal 
gevraagd. Sven scoort, maar ook deze werd afgekeurd. Er werd veel geschoten, maar telkens afgefloten 
totdat...... Kees schiet en scoort! 2-1 VALTO blijft beter en ook Renske kan scoren. Dan brengt Excelsior hun 
geheime wapen in, die jongen zou niet misstaan in het eerste. In een tegenaanval scoort hij voor Excelsior 
de winnende 3-2. Jammer maar wat een leuke wedstrijd. Goed gespeeld en op naar de volgende wedstrijd. 
        De vader van Kees 
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VALTO F5 
Zaterdag 12 april vertrok de F5 richting Pijnacker om tegen Avanti te spelen. Het was gelukkig lekker zonnig 
weer, dus wij begonnen vol goede moed. Binnen 10 minuten scoorden Avanti echter al het eerste doelpunt. 
Na de eerste wissel  wist de F5 gelukkig al snel de gelijkmaker te maken (Mieke). En dat smaakt naar meer, 
want al snel kon Mieke nog een keer scoren! Daar werden we zo enthousiast van, dat we de rust bij het 
spelen een beetje verloren en we vervolgens twee tegendoelpunten voor onze kiezen kregen. We gingen de 
rust in met een stand van 3-2. Na een peptalk van onze coach en een bekertje limonade begonnen we aan 
de tweede helft; Noortje er weer in en nu Sanne aan de kant voor de aanmoedigingen.  En jawel, we  
maakten het weer gelijk door een doelpunt van Mieke! En daardoor was het tot het laatste moment 
spannend.  Maartje  wisselde na goed spel de laatste 10 minuten met Sanne , zou zij nog één keer kunnen 
scoren?  Helaas, dat lukte niet meer. Maar bij Avanti lukte het ook niet door goed verdedigingswerk van 
Noortje en Lucas en we eindigden dus met een eindstand van 3-3. Volgende week komen ze naar De Lier, 
dus kunnen we het nog eens proberen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 mei 2014 

      996 15:30 VALTO 1 KOAG 1 A Kgr De Zwet De LIer   
4245 14:00 VALTO 2 Oranje Wit (D) 3 A Kgr De Zwet De LIer   
4382 10:05 Velocitas 3 VALTO 3 B Kgr De Bloemerd Leiderdorp   
6471 12:30 VALTO 4 Rapid 2 B Kgr De Zwet De Lier   
1454 15:30 VALTO 6 Vlug&Vaardig 3 B Kgr De Zwet De Lier  Marco B 
1133 14:45 Velocitas 6 VALTO 7 B Kgr De Bloemerd Leiderdorp   

755 17:00 VALTO 8 Pernix 7 A Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
7402 12:30 VALTO A1 Futura A1 A Kgr De Zwet De LIer   
8154 17:00 VALTO A2 VEO A2 B Kgr De Zwet De LIer   

12358 17:30 DES (D) A3 VALTO A3 A Kgr Biesland (D) Delft   
24390 11:15 VALTO B1 HKV/Ons Eib B1 A Kgr De Zwet De LIer   
12491 9:00 Avanti (P) B5 VALTO B2 A Kgr De Groene Wijdte Pijnacker   
12561 14:00 VALTO B3 Futura B2 B Kgr De Zwet De Lier  Martin B 
24806 11:30 VALTO C1 Avanti (P) C2 B Kgr De Zwet De Lier  Niels K 
12855 12:00 HKV/Ons Eib C2 VALTO C2 A Kgr HKV/Ons Eibernest Den Haag   
12839 9:00 Avanti (P) C5 VALTO C3 B Kgr De Groene Wijdte Pijnacker   
12139 11:30 Weidevogels D1 VALTO D1 B Kgr  Merenveld Bleiswijk   
13187 9:30 ONDO (G) D2 VALTO D2 B Kgr Juliana Sportpark Gravenzande   
12187 12:15 Pernix D3 VALTO D3 C Kgr Merenwijk Leiden   
13668 10:30 VALTO E1 Meervogels E1 B Kgr De Zwet De Lier  Ron 
13638 9:30 VALTO E2 Dijkvogels E1 B Kgr De Zwet De Lier  Nia 
13643 10:30 DES (D) E2 VALTO E3 D Biesland (D) Delft   
13651 9:00 KVS/Mar. E3 VALTO E4 B Kgr 1 Cas van Dijkpark Den Haag   
14209 10:00 VALTO F1 Avanti (P) F1 A Kgr De Zwet De Lier Esther 
14169 10:00 VALTO F2 Weidevogels F1 A Kgr De Zwet De Lier Mirjam 
14160 9:00 VALTO F3 Phoenix F2 A Kgr De Zwet De Lier Frank 
14427 9:00 VALTO F4 ODO F2 A Kgr De Zwet De Lier Mellanie 
14480 9:00 DES (D) F2 VALTO F5 C Biesland (D) Delft   
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17 mei 2014 

      1125 15:30 VALTO 1 Maassluis 1 A Kgr De Zwet De Lier   
4479 14:00 VALTO 2 Maassluis 2 A Kgr De Zwet De Lier   
4611 14:00 VEO 4 VALTO 3 B Kgr Westvliet Den Haag   
6546 15:30 Pernix 4 VALTO 4 A Kgr Merenwijk Leiden   
1724 14:20 Achilles (Hg) 4 VALTO 5 A Kgr Pomonaplein Den Haag   
2499 14:00 VALTO 6 KVS/Mar. 6 B Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
3309 17:00 VALTO 8 Madjoe 7 A Kgr De Zwet De Lier  Niels L 
7480 12:30 VALTO A1 HKV/Ons Eib A2 A Kgr De Zwet De Lier   
8190 16:30 ONDO (G) A2 VALTO A2 B Kgr Juliana Sportpark Gravenzande   

12363 17:00 VALTO A3 ONDO (G) A3 B Kgr De Zwet De Lier  Kees 
24521 11:00 Dijkvogels B1 VALTO B1 A Kgr Nollaantje Maasdijk   
12499 12:30 VALTO B2 DES (D) B2 B Kgr De Zwet De Lier  Martin W 
12583 11:30 Avanti (P) B4 VALTO B3 B Kgr De Groene Wijdte Pijnacker   
24905 13:05 Dijkvogels C1 VALTO C1 A Kgr Nollaantje Maasdijk   
12868 11:15 VALTO C2 Fortuna C3 A Kgr De Zwet De Lier  Steven 
12863 12:15 ONDO (G) C4 VALTO C3 A Kgr Juliana Sportpark Gravenzande   
13194 10:30 VALTO D2 Dijkvogels D1 B Kgr De Zwet De Lier  Sharon 
12190 9:30 VALTO D3 Avanti (P) D4 B Kgr De Zwet De Lier   
13716 11:30 VALTO E1 Refleks E1 B Kgr De Zwet De Lier  Thomas 
13709 10:00 KVS/Mar. E2 VALTO E2 B Kgr 1 Cas van Dijkpark Den Haag   
13691 9:30 ODO E2 VALTO E3 B gras De Commandeur Maasland   
13677 9:00 VALTO E4 Fortuna E4 A Kgr De Zwet De Lier   
14279 10:00 VALTO F1 Velocitas F1 A Kgr De Zwet De Lier   
14260 13:30 Avanti (P) F6 VALTO F2 E-gras De Groene Wijdte Pijnacker   
14439 10:00 DKC F2 VALTO F3 A Kgr Biesland Delft   
14433 11:00 LYNX F2 VALTO F4 veld 1 Leidschenveen,Dijken Den Haag   
14478 10:00 VALTO F5 DES (D) F2 A Kgr De Zwet De Lier   

 
 
 
 
 
 
21 mei 2014 

      1358 19:30 VALTO 8 Fiks 6 A Kgr De Zwet De Lier 
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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 
 


