


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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Uitslagen zaterdag 10 mei 2014 
VALTO 1 - KOAG 1 13 - 15 

VALTO 2 - Oranje Wit 3 7 -   8 

VALTO 4 - Rapid 2 9 - 12 

Velocitas 3 - VALTO 3 9 - 11 

VALTO 6 - Vlug & Vaardig / KCN 3 9 -   4 

VALTO 8 - Pernix 7 5 -   2 

Velocitas 6 - VALTO 7 10 -   8 

VALTO A1 - Futura A1 14 -   9 

VALTO A2 - VEO A2 3 - 10 

DES A3 - VALTO A3 11 -   7 

VALTO B1 - HKV / Ons Eibernest B1 5 -   6 

Avanti B5 - VALTO B2 7 -   9 

VALTO B3 - Futura B2 8 -   2 

VALTO C1 - Avanti C2 1 -   2 

HKV / Ons Eibernest C2 - VALTO C2 2 -   2 (wedstrijd gestaakt ) 

Avanti C5 - VALTO C3 5 -   6  
Weidevogels D1 - VALTO D1 2 - 11  
ONDO D2 - VALTO D2 7 -   1  
Pernix D3 - VALTO D3 3 -   5  
VALTO E1 - De Meervogels E1 3 -   2  
VALTO E2 - Dijkvogels E1 4 -   2  
DES E2 - VALTO E3 0 -   3  
KVS / Maritiem E3 - VALTO E4 1 -   0  
VALTO F1 - Avanti F1 2 -   4  
VALTO F2 - Weidevogels F1 2 -   3  
VALTO F3 - Phoenix F2 3 -   7  
VALTO F4 - ODO F2 3 -   1  
DES F2 - VALTO F5 4 -   0  
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Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Afgelopen zaterdag mocht er na drie weken rust dan eindelijk weer gespeeld worden en dan is het zulk 
slecht weer!! Dit was zeker van invloed op het spel en ook op het aantal doelpunten! Hopelijk hebben we de 
laatste twee zaterdagen wat beter weer! Er werden 18 wedstrijden gespeeld. Daarvan werden er   verloren,  
Ook werden afgelopen zaterdag de eerste kampioenen een feit: VALTO B3 wist na een moeizame wedstrijd 
te winnen met 5-3 en kan daardoor niet meer ingehaald worden en VALTO C3 won met één punt verschil 
van de nummer 2 en kan daardoor ook niet meer ingehaald worden. Beide ploegen gefeliciteerd met het 
kampioenschap!! Aankomende week kunnen daar weer een aantal kampioenen bij komen, want er zitten 
nog een aantal teams in de race om het kampioenschap! Zet ‘m op jongens en meiden!  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen HKV/OE B1. Van te voren was de verwachting dat VALTO B1 toch wel ‘met 
gemak’ kampioen moest kunnen worden in de 2e klasse, na in de zaal een 2e plek behaald te hebben in de 
1e klasse. Na drie wedstrijden had de B1 echter pas twee punten behaald! Toch was een kampioenschap 
nog altijd mogelijk, omdat de andere ploegen onderling weer van elkaar hadden verloren. Dan moesten de 
laatste drie wedstrijden wel alle drie gewonnen worden! De B1 speelde aanvallend best een aardige 
wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. Verdedigend werden te makkelijk kansen weggegeven, waar HKV 
dankbaar gebruik van maakte. Uiteindelijk werd er met 5-6 verloren.  
VALTO B2 speelde uit tegen Avanti B5. De B2 staat bovenaan en doet dus nog volop mee voor het 
kampioenschap. Uit bij Avanti werd er een goede wedstrijd gespeeld en er werd met 7-9 gewonnen. VALTO 
B2 staat nu bovenaan met 6 punten, gevolgd door Achilles B2 met 4 punten. Aanstaande zaterdag speelt 
VALTO B2 thuis tegen DES B2. De uitwedstrijd werd met 3-1 verloren, maar aangezien DES onderaan staat, 
moet het toch mogelijk zijn om de punten dit keer in De Lier te houden.  
VALTO B3 speelde hun kampioenswedstrijd tegen Futura B2. Uit werd er met gemak van deze ploeg 
gewonnen, 2-13, dus dat zou wel goed komen, toch?! Of het nou aan het weer lag of dat de zenuwen parten 
speelden, het werd een moeizame wedstrijd. Met rust was de stand nog volledig in evenwicht, 2-2. In de 
tweede helft nam VALTO dan toch afstand van de tegenstander, al was het nog niet overtuigend. Uiteindelijk 
werd er met 5-3 gewonnen en dat was genoeg voor het kampioenschap! Hulde aan Bart en Vincent die het 
team met veel enthousiasme (bege)leiden! 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen Avanti C2. Na drie wedstrijden stond VALTO C1 met 6 punten bovenaan in 
de poule en Avanti had pas 1 punt gehaald. Bij winst zou de C1 het kampioenschap al veilig kunnen stellen, 
als Excelsior C1 haar wedstrijd tegen Dijkvogels C1 zou verliezen! Maar dan moest de C1 wel zelf eerst 
winnen van Avanti. Helaas wilde het bij de C1 niet echt lukken en mede door het weer werd er in deze 
wedstrijd maar weinig gescoord. Met rust stond de C1 1-2 achter en daar veranderde de tweede helft niks 
aan en zo werd er met 1-2 verloren. Gelukkig nog niks aan de hand, want volgende week kan bij winst op 
Dijkvogels C1 het kampioenschap nog steeds binnen gehaald worden! 
VALTO C2 speelde uit tegen HKV/OE C2. Thuis werd er makkelijk van deze ploeg gewonnen, 9-1. Dit keer 
ging de wedstrijd gelijk op, maar werd hij bij de stand van 2-2 gestaakt. (vanwege het weer?!) Hoe en wat nu 
verder is nog niet duidelijk, maar omdat het in de poule bovenin nog erg spannend is, zal de wedstrijd vast 
nog een keer uitgespeeld moeten worden!  
VALTO C3 speelde hun kampioenswedstrijd uit tegen de nummer 2, Avanti C5. Thuis werd er met 6-4 van 
deze ploeg gewonnen. Ook nu ging de wedstrijd weer gelijk op en werd het een spannende pot. Gelukkig 
wist de C3 de wedstrijd nipt te winnen, 5-6 en daarmee is de C3 wederom kampioen geworden, want ook in 
de zaal werd het kampioenschap behaald. Leuk voor de coaches Peter en Leontine, die dit jaar hun carrière 
als coach afsluiten! 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen Weidevogels D1. De D1 zit in een poule met zeven ploegen, waardoor ze elke 
tegenstander maar 1x tegenkomen. Weidevogels had nog geen punten behaald, dus dit moest voor VALTO 
D1 te doen zijn. De D1 speelde een zeer goede wedstrijd en wist ondanks het slechte weer een groot aantal 
van de kansen in doelpunten om te zetten! Er werd met 2-11 gewonnen. Aanstaande zaterdag is de D1 vrij 
en daarna staat de wedstrijd tegen Tempo D1 op het programma, wat op papier een gelijkwaardige 
tegenstander lijkt te zijn! 
VALTO D2 speelde uit tegen ONDO D2. Helaas zijn de tegenstanders voor de D2 allemaal net even een 
maatje te groot en wil het maar niet lukken om punten te halen. Ook dit keer was de tegenstander duidelijk 
de betere ploeg, er werd met 1-7 verloren.  
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VALTO D3 speelde uit tegen Pernix D3. Ook VALTO D3 zit in een poule met zeven ploegen en komen dus 
ook elke tegenstander maar 1x tegen. VALTO D3 wist tot nog toe alle wedstrijden nog te winnen en doen 
dan ook nog volop mee om het kampioenschap. Ook afgelopen zaterdag tegen Pernix was VALTO de 
betere ploeg. Er werd met 3-5 gewonnen. Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tegen de medekoploper 
op het programma: om 9.30 uur speelt VALTO D3 thuis tegen Avanti D4. De winnaar is kampioen, dus het 
wordt een spannende strijd! 
  
 
 
E-jeugd 
VALTO E1 speelde thuis tegen Meervogels E1. Uit werd er met 5-2 van deze ploeg verloren, maar toen 
miste er een paar ‘sterspelers’. Dit keer was de E1 op volle sterkte en moest er gewonnen worden om nog 
mee te doen voor het kampioenschap! Het werd een zeer spannende strijd en een gelijk opgaande 
wedstrijd, maar VALTO E1 wist uiteindelijk aan het langste eind te trekken en won de wedstrijd nipt met 3-2. 
VALTO E1 staat nu samen met VEO E1 bovenaan met zes punten uit vier wedstrijden. Aanstaande zaterdag 
speelt de E1 thuis tegen de onderste uit de poule: Refleks E1 en op 24 mei staat dan de uitwedstrijd tegen 
VEO E1 op het programma.  
VALTO E2 speelde thuis tegen Dijkvogels E1. Ook de E2 doet nog volop mee om het kampioenschap, dus 
ook hier waren de punten noodzakelijk om nog kansen te blijven houden. VALTO E2 was een stuk beter dan 
Dijkvogels, maar ook hier speelde het weer mee en was het moeilijk om de kansen te verzilveren. Met rust 
stond het 3-2 voor VALTO. Na rust wist alleen VALTO nog één keer te scoren en zo eindigde de wedstrijd in 
een 4-2 overwinning. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen KVS E2 op het programma en een 
gelijkspel is voldoende om het kampioenschap binnen te halen! 
VALTO E3 speelde uit tegen DES E2. Thuis werd er met 3-0 van deze ploeg gewonnen, dus winst moest 
ook dit keer weer mogelijk zijn. En blijkbaar waren beide ploegen weer net zo sterk, want ook dit keer wist 
VALTO met 0-3 te winnen. De E3 staat twee punten achter op koploper Ready E1, maar daar wordt op 24 
mei nog thuis tegen gespeeld. Ook voor de E3 is er dus nog een (kleine) kans dat ze kampioen kunnen 
worden.  
VALTO E4 speelde uit tegen KVS E3. Thuis werd er tegen deze ploeg gelijk gespeeld, 2-2. Dit keer was 
KVS net even wat gelukkiger in de afronding, want zij wisten het enige doelpunt van de wedstrijd te maken 
en dus verloor VALTO met 1-0. In deze poule liggen de ploegen erg dicht bij elkaar, dus ook daar is nog van 
alles mogelijk. Aanstaande zaterdag speelt VALTO E4 tegen Fortuna E4, die onderaan staat in de poule en 
alleen nog punten wist te behalen tegen VALTO, door met 7-1 te winnen. Tijd voor sportieve revanche! 
  
 
 
F-jeugd 
VALTO F1 speelde thuis tegen Avanti F1. VALTO F1 speelt nu buiten in de 1e klasse en dat is best pittig, 
want er werd nog geen wedstrijd gewonnen! Uit werd er met 3-1 van Avanti verloren en ook dit keer was 
Avanti net weer even wat sterker. De wedstrijd werd met 2-4 verloren. Aanstaande zaterdag speelt de F1 
thuis tegen Velocitas F1. Uit werd er met 8-6 verloren, misschien dat het de F1 lukt om toch nog een 
wedstrijdje te winnen in de 1e klasse?! 
VALTO F2 speelde thuis tegen Weidevogels F1. Uit werd er met 1-3 van deze ploeg gewonnen. De F2 had 
alle wedstrijden nog gewonnen, dus er werd al voorzichtig gesproken over een kampioenschap. Helaas was 
dit keer Weidevogels net even wat sterker en werd er met 2-3 verloren. VALTO F2 staat nu gelijk met Avanti 
F6 bovenaan en aanstaande zaterdag speelt VALTO uit tegen ditzelfde Avanti. Degene die de wedstrijd 
wint, is kampioen, dus dat belooft een spannende wedstrijd te worden! 
VALTO F3 speelde thuis tegen Phoenix F2. Uit werd er met 6-1 van deze ploeg verloren. Ook dit keer was 
Phoenix weer sterker dan VALTO, maar nu wist de F3 er wel een paar meer te scoren. Uiteindelijk werd het 
3-7.  
VALTO F4 speelde thuis tegen ODO F2. Uit werd er met 2-0 verloren, maar dit keer was het VALTO die de 
betere ploeg was. Er werd een knappe overwinning behaald, 3-1. Aanstaande zaterdag speelt de F4 uit 
tegen koploper Lynx F2. Bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen met de koploper en is er nog van 
alles mogelijk! 
VALTO F5 speelde uit tegen DES F2. Beide ploegen hadden nog niet eerder tegen elkaar gespeeld. VALTO 
F5 had nog geen wedstrijd verloren, maar dit keer was DES wel de betere ploeg en werd er met 4-0 
verloren. Aanstaande zaterdag speelt VALTO F5 thuis tegen ditzelfde DES F2 en kan er gelijk sportieve 
revanche genomen worden. VALTO F5 staat op dit moment samen met DES F2 bovenaan in de poule, dus 
ook dit belooft een spannende wedstrijd te worden.   
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Zaterdag 17 mei 2014 

1125 15:30 VALTO 1 Maassluis 1 A Kgr De Zwet De Lier  R.Gerritsen 
4479 14:00 VALTO 2 Maassluis 2 A Kgr De Zwet De Lier  R.Peters 
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  Ruben 
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  SR DKC 
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  Marije 
12190 9:30 VALTO D3 Avanti (P) D4 B Kgr De Zwet De Lier  Marja 
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  Mellanie 
14279 10:00 VALTO F1 Velocitas F1 A Kgr De Zwet De Lier  Leonie 
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  Denise 

 
 
 
Opstellingen zaterdag 17 mei 2014 
Selectie Aanwezig:  13:00 uur  
Dames :  Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Antoinette, Manon, Lotte, Mirjam  
Reserve Dames : w.a. 
Heren :  Thom, Frank, Niels L, Luuk, Pieter, Kees, Rob, Niels K 
Reserve Heren : w.a. 
 
VALTO 3  Vertrek: 12:30 uur 
Dames :  Denise, Melanie, Leonie, w.a.   Res: w.a. 
Heren :  Dennis, Bart Jan, Michiel C, w.a.   Res : w.a. 
 
VALTO 4  Vertrek: 14:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther, Mariska, w.a.    Res : w.a. 
Heren :  Arnold K, Arnold P, Martin, Hans, Marco  Res: w.a. 
 
VALTO 5  Vertrek: 13:00 uur 
Dames : Mariëlle, Chantal, Lisa S, w.a.   Res : w.a. 
Heren :  Laurens, Roland, Ruben L, Frank P, w.a. 
 
VALTO 6  Aanwezig: 13:30 uur  
Dames :  Marije, Mariska, Ryanne, w.a.   Res: w.a. 
Heren :  Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E 
 
VALTO 8  Aanwezig: 16:30 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Rosanne Marleen, Marja    
Heren :  Bart, Peter, Martin B, Michiel, Arie, Wilco, Rico?  
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Woensdag 21 mei 2014 

1358 19:30 VALTO 8 Fiks 6 A Kgr De Zwet De Lier Thijs 
        
Opstelling woensdag 21 mei 
VALTO 8  Aanwezig: 19:00 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Rosanne Marleen, Marja    
Heren :  Bart, Peter, Michiel, Arie, Wilco, Rico?  
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Komende zaterdag kan onze A1 kampioen worden op het veld. Kom 
ze aanmoedigen!! 
 
Nieuw lid selectie VALTO 
Met groot genoegen kan ik aangeven dat we volgend jaar een nieuw lid in de selectie van VALTO kunnen 
verwelkomen. Lisanne Onck, nu nog uitkomend voor KV Vlaardingen komt onze selectie versterken. VALTO 
heeft meerdere malen tegen Vlaardingen gespeeld dus we weten dat we hiermee een kanjer binnen halen. 
Lisanne, van harte welkom bij VALTO! 
 
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 

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 
 
Trainers en coaches volgend seizoen 
Het plaatje begint compleet te worden. Johan heeft al met veel mensen gesproken over de jeugd teams voor 
komend jaar. Ben jij nog niet benaderd, maar wil je meehelpen? Neem dan snel contact op met Johan van 
der Meer (J.Vandermeer@selectaklemm.de). Met elkaar gaan we er voor zorgen dat we onze jeugd ook 
volgend jaar weer prima gaan opleiden. 
 
Indeling jeugd volgend seizoen 
We nodigen alle trainers en coaches uit om op 14 mei a.s. aanwezig te zijn bij de indelingsvergadering voor 
de jeugdteams voor het seizoen 2014/2015. We starten om 19.30 uur. 
Aansluitend willen we met elkaar het thema Warming-Up bespreken. Om ook de kinderen zo goed mogelijk 
te begeleiden in hun fitheid is er vanuit de TC een plan opgezet. De uitvoering hiervan willen we graag op 
deze avond bespreken. 
  



De Bijblijver, 12 mei 2014 6 

Arbitrage commissie 
Goed nieuws: Het beleidsplan arbitrage zoals opgesteld door onze scheidsrechterscommissie is door het 
bestuur goedgekeurd. Het plan geeft aan hoe VALTO op langere termijn om kan gaan met de behoefte aan 
scheidsrechters en bewustwording van Fair Play. We gaan nu invulling aan dit plan geven en dat betekent 
dat we in eerste instantie de arbitragecommissie gaan invullen. Scheidsrechters, tot zover bedankt voor jullie 
goede werk. Wordt vervolgt! 
 
4Korball: de nieuwe aanpak voor E en F 
Met ingang van de najaarscompetitie van 2014 gaat de E- en F-jeugd 4Korfball spelen.  
De korfbalbond KNKV geeft het volgende aan: 
 

Wat$is$4Korfball?$
4Korfball)(spreek)uit:)fourkorfbal))is)één6vakskorfbal)met)4)spelers)per)team)zoals)dit)bij)de)F6teams)nu)ook)gebeurt.)In)

onderstaand)tabelletje)zie)je)de)belangrijkste)kenmerken)op)een)rij:)

4Korfball$voor$E1jeugd) 4Korfball$voor$F1jeugd)
1)vak) 1)vak)

4)tegen)4) 4)tegen)4)

Binnen)10)seconden)overgooien) Binnen)10)seconden)overgooien)

Niet)schieten)als)je)wordt)verdedigd) Altijd)scoren)(nooit)‘verdedigd’))

Iemand)van)eigen)sexe)verdedigen) Jongens)en)meisjes)verhinderen)elkaar)om)te)scoren)

Minimaal)1)meisje)per)team) Minimaal)1)meisje)per)team)

) Mogelijk)om)SUPER)speler)in)te)zetten)bij)een)achterstand)van)

minimaal)3)doelpunten)

Een)duidelijk)veranderde)aanpak)ten)opzichte)van)het)huidige)jeugdkorfbal,)maar)natuurlijk)blijven)de)aspecten)die)korfbal)

korfbal)maken)centraal)staan.)

Iedereen$doet$mee:$alleen$door$samen$te$spelen,$kun$je$scoren!$
Een)kind)maakt)vaak)al)op)basisschoolleeftijd)zijn)of)haar)definitieve)keuze)voor)de)sport)waar)het)kind)het)meest)plezier)aan)

beleeft.)De)KNKV)heeft)daarom)besloten)om)onze)sport)meer)aan)te)laten)sluiten)bij)de)jeugd.)4Korfball)=)jeugdkorfbal)in)

tegenwoordige)tijd.)Speciaal)ontwikkeld)om)onze)sport)laagdrempeliger)en)aantrekkelijker)te)maken)voor)de)jeugd.)Daarnaast)

is)het)spel)eenvoudiger)te)begrijpen)voor)ouders)en)voor)gymdocenten)makkelijker)over)te)brengen)aan)hun)klas.))

)

Via)de)site)van)de)KNKV)zijn)enkele)filmpjes)te)bekijken)waarin)4Korfball)gespeeld)wordt:)

http://www.knkv.nl/bestuurders/knkv6producten/4korfball)

 
 
Om eenieder in te lichten willen we bij VALTO voor de zomervakantie nog een bijeenkomst plannen voor 
ouders, trainers/coaches en scheidsrechters. 
Nadere info volgt… 
 
Vooruitblik zomerperiode 
We doen vast een vooruitblik voor de zomerperiode met het volgende schema.  
Let op: op zaterdag 14 juni en op woensdag 18 juni spelen we al met een aantal jeugdteams in de nieuwe 
opstelling! 
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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 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 
Maandag 2 juni 17.00-20.00 Training Schoolkorfbaltoernooi  
Woensdag 4 juni 13.30- 16.30 PRIVA schoolkorfbaltoernooi  
20, 21 en 22 juni  Jeugdweekend  
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
20 juli  We love korfbal  
 
 
 
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.  
 
16605) B1)

23605) B2)

30605) B3)

06606) Geen)schoonmaak)

13606) F1))

20606) Geen)schoonmaak)

27606) Geen)schoonmaak)

04607) F2)en)F3)

11607) F4)en)F5)

)

Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  Hans Ridder 
 
 
Lierse Sportmarathon 
De Lierse sportverenigingen organiseren ook in 2014 voor families,straten, bedrijven, vrienden of 
hokken de SPORTMARATHON 
Datum:  4 en 5 juni 2014      Tijd: 19.00 - 22.00 uur 
Plaats:   In en om de Vreeloohal.   
Voor wie: ' Volwassenen 
Inschrijvingen & info:  Kijk op www.lso.dlier.nl 
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WANTED: 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 voor 1 oktober 1996 heb ik 2 pasfoto's 
nodig  
 
Groetjes, Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie ckv-VALTO 
 
 

SENIOREN 
  

JEUGD 
 

     VALTO 1   
 

A3   
Laura Rijcke 

 
Sjors Jansen 

VALTO 2   
 

B2   
Antoinette Hanemaaijer 

 
Rosalie Prins 

Mirjam Boekestijn 
 

Julia Keijzer 
Manon Ende, v.d. 

 
Joyce Meijer 

VALTO 3   
 

Manon Geest, van  
Dennis Voskamp 

 
B3   

VALTO 4   
 

Yoni Brouwer 
Sandra Poot 

 
C1   

VALTO 6   
 

Noortje Geest, van  
Laurens Eijk, van  

 
C3   

Daniël Verbaan 
 

Noa Meulmeester, de  
VALTO 7   

 
Vera Barendse 

Ria Solleveld 
 

D1   
Niels Buuren, van  

 
Jan Pieter Vermeer 

VALTO 8   
 

D2   
Leonie Oosterhout, van  

 
Rosanne Mulder 

Rosanne Staalduinen 
 

Lorenzo Matthijsse 
    

 
D3   

   
Ivar Stok, van der  

   
E1   

   
Annelie Prins 

   
E2   

   
Jordan Verkade 

   
E3   

   
Stan Keijzer 

 

  
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  ______________ 
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Het Priva Schoolkorfbaltoernooi  - woensdag 4 juni 2014 
Woensdag 4 juni organiseert VALTO het Priva Schoolkorfbaltoernooi. Dit keer voor het eerst met de 
nieuwe sponsor: Priva en voor het eerst ook voor de basisscholen uit Honselersdijk. In de week van 
12 mei wordt door Jelmer Knossen (sportconsulent van de KNKV) met hulp van een aantal 
(jeugd)leden van VALTO op de Lierse basisscholen een korfbaltraining tijdens de gymles gegeven. In 
de week van 19 mei wordt datzelfde ook gedaan op de basisscholen in Honselersdijk. In dezelfde 
week ontvangen alle kinderen van groep 3, 4 en 5 een uitnodiging om mee te doen aan het toernooi. 
We hopen met name op een flink aantal teams uit Honselersdijk, dat zou leuk zijn!! 
Op maandag 2 juni wordt aan alle kinderen die mee doen met het toernooi trainen gegeven en op 
woensdag 4 juni is dan het toernooi. 
 
We zijn nog op zoek naar: 
Trainers voor maandag 2 juni, van 17.00 uur tot en met 20.00 uur 
-          Scheidsrechters voor woensdag 4 juni, toernooi is van 13.30 – 16.30 uur 
-          (Jeugd)leden, die een team willen begeleiden tijdens het toernooi op woensdag 4 juni 
-          Barpersoneel voor woensdagmiddag 4 juni 
Wil je ons helpen? Laat het dan weten aan één van ons! 
 
Groetjes Frank de Rijcke, Leonie van Oosterhout, Joke van Oudheusden en Petra Dijkstra 
 
 
 
 
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) 

• 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.  
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Datum Dag Tijd 

 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

15 mei Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

17 mei Za 8.15-12.00 Wilma Prins Miranda vd Mout Sandra 
Boekestijn 

  

17 mei Za 12.00-15.00 Pia Prins Melanie Stolze Gerda vd Wel   

17 mei Za 15.00-18.00 Liesbeth v 
Staalduinen 

Gaby Binnendijk Niels v Buuren   

17 mei Za 17.30-20.30 Ria Solleveld Jeannette vd Lugt Dennis 
Voskamp 

Chantal Stolze Marcel 
Schouten, 
Laurens v Eijk 

        

22 mei Do 19.00-23.30 Ben van Duijn     

        

24 mei Za 8.45-12.00 Petra Stolze Melanie Solleveld Helma vd Berg   

24 mei Za 12.00-15.00 Simone Aarts Barbara Prins Chris v 
Oudheusden 

  

24 mei Za 15.00-18.00 Coby de Jong Henriëtte v Weele Ton v Spronsen   

24 mei Za 17.30-20.30 Michiel 
Cornelisse 

Leonie v 
Oosterhout 

Wilco Vermeer Helma 
Hagemans 

????? 

 
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.$
 
OPROEP 

1. Wie zou er op 24 mei van 17.30 tot 20.30 in de keuken willen staan? Er hoeft geen aparte 
dagschotel te zijn, maar het gaat om gewone snacks. Je zou ons hiermee enorm helpen. 

 
2. Wie wil er tijdens de gezellige Einddag op zaterdag 5 juli een paar uurtjes bardienst doen. Ook 

als je nog nooit in de kantine van VALTO hebt gestaan kan je je hier natuurlijk voor opgeven.  
Alvast bedankt, Mariëlle Ridder, jbridder@caiw.nl 
 
 
 
Nieuws van de activiteitencommissie 
 
Cupcakes bakken 
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VALTO Einddag 2014  
Op 5 juli zal het seizoen weer afgesloten worden met de einddag.  
’s Ochtends een zeskamp voor de C, D, E en F in cowboysferen. 

      
‘s Middags is er voor ieder wat wils, door een combinatie van het mix-toernooi en de zeskamp. Net als 
vorig jaar worden de teams gemixed.  
Even ter duidelijkheid, als je toevallig wat anders hebt die dag, waar we niet vanuit gaan, moet je je 
als spelend lid afmelden.  
Wil er familie, vrienden, buren etc. meedoen dan moeten die aangemeld worden.  
Dit kan door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.  
 
Na dit zeskamp zal natuurlijk het schietttoernooi volgen, dus train de komende tijd nog hard en 
misschien win je wel dit jaar. Onderstaand de winnaars van vorig jaar. 

o F en Welpen: David van Dijk 
o E en D: Bas Ridder 
o C t/m Senioren: Petra Dijkstra 

 Aanmelden voor het schiettoernooi kan via onderstaande link: 
http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014  
 
 
Na het schiettoernooi zal de bbq al opgewarmd zijn en kan iedereen daarvan gaan genieten. Voor de 
BBQ of, als je dat niet lekker vindt, het dagmenu moet je je van te voren inschrijven.  
Verdere info m.b.t. inschrijven over menu volgt. 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden op de volgende onderdelen: 

- Beste speelster senioren; 
- Beste speler senioren; 
- De talentvolste speelster; 
- De talentvolste speler; 
- De beste trainer/coach; 
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Als aanvulling hierop kan er dit jaar ook een “moment” ingediend worden.  
Het stemmen kan door de volgende link te kopiëren in je browser:  
http://1drv.ms/1m5SGke)
 
Dus zet vast in je agenda 5 juli einddag VALTO 

 

 
 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
VALTO 1 zonder punten na matige tweede helft tegen KOAG     
           sponsor: Martin Stolze bv.                              
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen KOAG op het programma. Een flinke bries en een 
hoop nattigheid was het decor voor deze wedstrijd, wat voor een groot gedeelte van de wedstrijd een 
bepalende factor was. De eerste helft lukte het beide ploegen nog aardig om tot scoren te komen. Om 
en om werd er gescoord en tot aan 7-7 wist geen van beide ploegen een grotere voorsprong dan één 
doelpunt te behalen. Op dit moment van de wedstrijd maakte VALTO twee doelpunten op rij en liep uit 
naar een 9-7 stand. Helaas wist KOAG dit al gauw weer goed te maken en zo zochten beide ploegen 
met een gelijke stand de kleedkamers op, 10-10. Na een bakkie thee en tactische aanwijzingen van 
coach Marco Swikker begon VALTO niet al te scherp aan de tweede helft. Het was inmiddels droog, 
maar daardoor was het wel harder gaan waaien en dat was in het vak naast de Villa goed te merken, 
omdat de wind op een bijzondere manier over de kantine heen gewaaid kwam. Het werd nog wel 11-
11, maar daarna was het KOAG wat met een paar ‘afstandsschoten uit het niets’ uitliep naar een 11-
15 voorsprong. In deze fase van de wedstrijd lukte het VALTO maar niet om de kansen te verzilveren 
en werden er (mede door de wind) flinke misplaatste schoten afgeleverd. Antoinette Hanemaaijer 
werd nog in het veld gebracht voor Sharon Prins en Twan Korteland kwam er in voor Rob de Ruiter, 
maar ook dat leverde geen doelpunten op. 
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Toen het tweede aanvalsvak weer in de aanval kwam, lukte het hen wel om in korte tijd nog twee 
doelpunten te maken, waardoor de achterstand werd terug gebracht tot twee doelpunten. Misschien 
dat er nog een gelijkspel in zat?! Pieter van Muijen kwam het veld nog in voor Niels Koole, maar ook 
dat mocht niet baten, de eindstand bleef 13-15. Helaas dus geen punten voor VALTO. Kinderdijk wist 
ook geen punten te behalen en Maassluis speelde gelijk, waardoor de stand er nu als volgt uit ziet:  
  

1             Pernix 1               12           9             1             2             19           171         131         (40)         
1             Swift 1                  12           9             1             2             19           186         147         (39)         
3             Fortis 1                 12           6             2             4             14           157         144         (13)         
4             RWA 1                  12           6             1             5             13           178         168         (10)         
4             KOAG 1                12           5             3             4             13           172         163         (9)           
6             VALTO 1              12           4             0             8             8             153         187         (-34)       
7             Kinderdijk 1          12           3             0             9             6             166         204         (-38)       
8             Maassluis 1         12           1             2             9             4             136         175         (-39)       
Zowel bovenin als onderin is het nog niet beslist! 
Aanstaande zaterdag speelt VALTO 1 thuis tegen Maassluis. Kinderdijk speelt dan ook een 
thuiswedstrijd tegen Fortis. Als VALTO weet te winnen en Kinderdijk verliest, is VALTO verzekerd van 
behoud in de 1e klasse! Een zeer belangrijke wedstrijd dus, waarbij we alle support goed kunnen 
gebruiken. De wedstrijd begint om 15.30 uur en we hopen iedereen langs de lijn te zien! 

 
 
Velocitas  - VALTO 3    Sponsor haze accountancy  
Wij mochten in de vroege ochtend uurtjes vertrekken naar Leiderdorp. Wij verzamelden om 8.30 bij de 
Villa omringd door de Fjes, waarbij Mark zorgde voor een ontbijtje (croissantjes, eierkoeken en 
krentenbollen). Eenmaal het ontbijt verorberd vertrokken we.  Aangekomen bij de nieuwe kantine van 
Velocitas zagen we dat we waren versterkt met Manon vd Ende, Niels vd Lingen, Nia vd Berg, 
Mariska vrouw van HT en Ruben vd Lugt!  
De wedstrijd begon:j we waren  erg scherp  en liepen snel uit naar 5-1 voorsprong. Deze 4 punten 
lieten we tot de rust niet meer los! Terwijl het droog leek te worden zwelde de regen nog een keer aan! 
Doorweekt en koud speelden we de wedstrijd verder. Velocitas wist dichtbij te komen met 7-9 maar 
Ruben maakte het verschil tot 7-11 en zo pakten wij de winst! Broodnodig want wij moeten boven 
VEO eindigen om niet te degraderen. Daarvoor moeten wij dus in de laatste uitwedstrijd winnen van 
onze directe concurrent!  
Zoals vorige keer duidelijk werd dat Kim ons gaat verlaten, zo heeft nog iemand laten weten dat ze 
gaat stoppen. Elke week pikte ze haar doelpuntjes mee. Zorgde met een aanstekelijke lach voor 
gezelligheid, als het er echt om ging fanatiek! En als laatste wist ze in elke situatie wat goeds te zien 
en een grapje te maken. Ilse heeft ons laten weten komend seizoen te stoppen. Dit vanwege 
aanhoudende last, we hopen dat het snel beter gaat en het herstel beter en sneller vordert met deze 
keuze. Ilse bedankt! 
Volgende keer is het de laatste keer voor dit seizoen, waarbij we nog een afscheid krijgen. Ik wens u 
allen een heel fijn weekend en tot volgende keer. 
     Met vriendelijke groeten, Michiel Cornelisse. 
 
 
 
VALTO B1 - HKV/ons eibernest 
Afgelopen zaterdag 10 mei moesten we een wedstrijd spelen tegen HKV. Het was ook niet het beste 
weer om in te spelen het regende en het waaide ook erg hard. De vorige keer hadden we verloren van 
HKV dus we hadden wel wat goed te maken. De vakken waren in de aanval:Thijs,Rick,Esmee en 
Lisanne. En in de verdediging stonden:Ruben,Simon,Daphne en Vera. Michael en Femke waren aan 
de beurt om reserve te zitten. We kwamen al snel op een 0-2 achterstand, Ruben scoorde de 1-2 
daarna zakte we een beetje in en stonden we in eens 1-5 achter. Al snel daarna maakte Vera 2 
doelpunten en kwamen we weer dichterbij 3-5. Lisanne maakte er 4-5 van dat was dan ook de rust 
stand. Na de rust werd er niet veel meer gescoord de tegenstander maakte nog een doelpunt 4-6, 
maar we lieten het er niet bij zitten en maakte  nog een doelpunt de 5-6. 
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We hebben wel veel kansen gemist de bal wilde er niet in al speelde de wind ook wel een rol. 
De eindstand werd 5-6 dit was net niet goed genoeg voor de overwinning op HKV. 
Onze volgende wedstrijd moeten we tegen de dijkvogels in maasdijk dan gaan we weer knallen. 
 
        Groetjes VALTO B1 
 
 
VALTO C3 
Afgelopen zaterdag speelde de VALTO C3 uit tegen Avanti C5 in Pijnacker. Voor de wedstrijd was er 
nog een probleem, we waren de shirtjes vergeten mee te nemen. Gelukkig was de B2 er met 
shirtjes.(Lange jurken). Toen de wedstrijd begon regende het als een gek, maar na vijf minuten 
scoorde Kevin de 1-0. En na dertien minuten scoorde Amber. Zeven minuten daarna scoorde Avanti 
de 2-1. Maar gelukkig scoorde Noa de 3-1. Maar snel daarna scoorde de tegenstander de 3-2.  In de 
pauze kregen we een bakkie thee en hadden we een team bespreking. De tweede helft liep in het 
begin wel lekker door het doelpunt van Amber (4-2). Maar daarna niet meer door de twee doelpunten 
van Avanti (4-4). Maar een paar minuten daarna scoorde Luuk een schitterend afstand schot en 
maakte de 5-4. Maar kort daarna scoorde de tegenstander de 5-5. Gelukkig scoorde Noa nog de 6-5 
en dat was ook een beslissend doelpunt niet alleen van de wedstrijd maar ook van het 
kampioenschap.   
      Kevin Kuijper - C3 
 
 
VALTO D3 – Pernix 
De dag begon al lekker met veel regen en somber weer. 
We moesten lekker buiten spelen tegen LCKC Pernix. 
Marit kon niet meedoen, ze had een scheurtje in haar pols, maar gelukkig was. Maaike wel weer van 
de party.We gingen met 2-2 de rust in, na een goede penalty. Het regende doelpunten3-2,,3-3 en zo 
ging het maar door, de eindstand was uiteindelijk 3-6 Gewonnen!! Daan en Julia hadden er 2 
gescoord en Ik ook. Kom volgende week allemaal kijken, we spelen 17 mei de kampioenswedstrijd!!!! 
Super leuk toch, we hopen op een hoop toeschouwers. 
VALTO D-3 speelt om 9.30 Thuis! 
     Tot zaterdag, groetjes Ivar vd Stok 
 
 
  
VALTO E2 
Na de spetterende overwinning op Dijkvogels afgelopen zaterdag, kan de E2 aanstaande zaterdag al 
kampioen worden. Een prima prestatie in de tweede klasse! Er zijn nog twee wedstrijden te gaan en er 
zijn nog maar 2 punten nodig om ons alleen kampioen te mogen noemen. Bij 1 punt is het nog 
mogelijk dat er een andere club langszij komt. Bij winst of gelijkspel tegen KVS aanstaande zaterdag, 
kan de vlag voor de E2 dus al uit! We spelen deze ochtend om 10.00 uur uit tegen KVS E2. Dat is niet 
naast de deur, maar publiek is natuurlijk van harte welkom en zou erg leuk zijn voor deze kanjers! Na 
afloop van de wedstrijd hopen we als kampioenen zo snel mogelijk terug te komen naar de Villa om 
daar een feestje te bouwen! 
 
 
VALTO E2 
Zaterdag 10 mei speelde VALTO E2 tegen Dijkvogels E1. Thuis wedstrijd.  
Het is een belangrijke wedstrijd, als we verliezen kunnen we geen kampioen worden. 
 1e helft: Daan, David, Sanne, Elise, Laura, Freek, Ilse, Jordan. Niels reserve 
Na 10 seconde scoorde Laura al het eerste punt 1-0. En als snel scoorde ze nogmaals 2-0. 
Dijkvogels kwamen terug met 2-1. Laura liet het er niet bij zitten en scoorde 3-0. 
Tussen stand voor rust was uiteindelijk 3-2. 
 2e helft: Daan, David, Sanne, Niels, Laura, Freek, Ilse, Jordan. Elise reserve 
Na de rust scoorde Sanne als snel 4-2.  
Laura maakte een vervelende schuiver op het natte veld, dit was reden om te wisselen. 
De bal was veel bij de aanval van VALTO. Er werd niet meer gescoord. 
In de regen wonnen we met 4-2, we staan nu bovenaan. 
         Groeten, Niels 
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VALTO F3 – Phoenix F2 
Het was 10 mei 2014. Koud en regenachtig. Vroeg in de morgen moest VALTO F3 aanwezig zijn bij de Villa want 
om 9.00 uur begon de wedstrijd al. De eerste wedstrijd van de dag! Tristan, Isa, Julia en Anne waren er klaar 
voor. Weer en wind trotserend begonnen ze aan de wedstrijd. 
De eerste kansen waren voor Phoenix, maar al heel snel, in de tweede minuut al, kreeg Anne de bal, mikte en ja 
hoor: 1-0. Hoera!! Toen gingen de bal over en weer, met kansen voor beide teams. Er kwamen meer kansen voor 
Phoenix en opeens ging de bal in de korf: 1-1 helaas. Toen waren er 10 minuten om – even kort pauze – en weer 
door. Phoenix kwam nu veel in de aanval en kreeg voor kansen. Het werd 1-2, 1-3 en 1-4. Maar VALTO F3 gaf 
het niet op. Er werd goed overgegooid en gevangen, Isa kwam vrij te staan, kreeg de bal, mikte en scoorde: 2-4! 
Nu was het rust, even goed overleggen, wat drinken en elkaar aanmoedigen. Na de rust waren we weer fris en 
scherp. Er werd goed verdedigd door iedereen. Er zijn denk ik in totaal wel 3 doelpunten van Phoenix afgekeurd 
omdat jullie zo goed verdedigden! In dit stuk van de wedstrijd werd niet gescoord. Toen weer een korte pauze en 
weer door. Nu kwam Phoenix weer veel aan de bal en kreeg veel schietkansen. Ze schoten ook nog raak, 3 keer 
zelfs, maar Isa schoot er ook nog een in: eindstand 3-7. Toch weer goed gedaan hoor F3. Volgende week weer 
nieuwe kansen! 
 
        Groeten van een trotse supporter 
 
 
 
VALTO F4 
Zaterdag 10 mei speelde VALTO F4 tegen Odo F3. Het regende, maar daar hadden de kinderen geen last van. 
Ze gingen gelijk goed van start, want  na een minuut scoorde Kees het eerste doelpunt. Er kwamen nog veel 
pogingen. Na 10 minuten kregen ze een strafworp tegen. Maar gelukkig voor ons, zat die er niet in. Luna scoorde 
en het werd 2-0. Wat een lekker gevoel om met een voorsprong de rust in te gaan. In de kantine kregen ze 
limonade en lekkere stukjes paprika. De 2e helft ging weer beginnen. Ze speelde goed over, liepen goed vrij en 
dat werd beloond. Renske scoorde het 3e doelpunt.  In de laatste minuten scoorde Odo en werd de einduitslag 3-
1. Wat een gave wedstrijd was het. Jullie hebben het super goed gedaan, we zijn trost op jullie. Het strafworp 
nemen ging ook geweldig. Het werd 4-2. Op naar volgende week! 
        Groetjes Nancy 
 
 
 
DES F2- VALTO F5 
Wat een enorme bak regen valt er naar beneden!! Maar vol goede moed en uitgerust van vakantie vertrok de F5 
om 8.15 richting Delft.  
De wedstrijd ging ondanks het natte veld door, gelukkig hadden Noortje, Lucas, Maartje, Sanne en  Mieke goede 
schoenen aan, zodat we niet zoveel uitgleden. In de eerste helft schoot Maartje een mooie bal richting de korf, 
maar helaas ging de bal er net niet in. Ook Mieke deed nog een poging, maar ook deze was net mis. Noortje 
dan? Weer een mooi schot, maar het lijkt wel of de bal er niet in wil vanmorgen.  In de rust sprak Eric zijn 
vertrouwen nog eens duidelijk uit tegen zijn team; jullie kunnen het echt wel, kom op! 
Na de rust begon Mieke langs de kant met aanmoedigen, maar helaas, VALTO kreeg vier tegendoelpunten voor 
zijn kiezen. Kunnen we dat nog goed maken in de laatste 10 minuten? Misschien dat Lucas met zijn 
aanmoedigingen zijn team vleugels kan geven?  
Helaas, er werd niet meer gescoord en dus eindigde de wedstrijd met 4-0 voor DES. Volgende week gaan we 
zeker opnieuw ons best doen om te winnen, want dan spelen we thuis tegen DES.  
Ondanks het verlies, werd het toch nog feest, want Maartje was bijna jarig en ging trakteren! Lekker! Gefeliciteerd 
Maartje! 
       Groetjes, Mieke 
 
 
 
 
Zwemmen voor de ALS 
Hoi allemaal ik ben Vera van der Eijk en speel in de B1.  
Ik ga ik de zomervakantie op 16 augustus zwemmen in de Lee voor stichting ALS. Ik ga 2 km zwemmen en daar 
ben ik hard voor aan het trainen.  
ALS is een ernstige spierziekte. Als je deze te horen krijgt dat je ALS hebt heb je niet lang meer leven, zo’n 1 tot 3 
jaar. Dokters doen onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte. Dat kost geld. En jullie kunnen mij helpen door 
mij te sponsoren. Als je naar de site www.actiealswestland.nl gaat dan kun je mij sponsoren. Als je naar 
deelnemers gaat en daar mijn naam op zoekt kunnen jullie mij sponsoren.  
Alvast bedankt!!! 
     Groeten Vera van der Eijk 
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Zaterdag 24 mei 2014 
1244 16:00 Swift (M) 1 VALTO 1 1K SF De Sprong Middelburg   
4686 16:00 Albatros 3 VALTO 2 1K Develstein Zwijndrecht   
4691 15:30 VALTO 4 ZKC '31 3 A Kgr De Zwet De Lier   
2235 14:00 VALTO 5 Madjoe 5 A Kgr De Zwet De Lier  Thijs 

225 17:00 GKV (H) 3 VALTO 6 B Bezuideutseweg Den Haag   
3458 15:30 VALTO 7 ODO 7 B Kgr De Zwet De Lier  Laurens 
7571 13:45 ALO A1 VALTO A1 A Kgr Bosjes van Pex Den Haag   
7550 17:00 VALTO A2 KVS/Mar. A2 A Kgr De Zwet De Lier   

12375 17:00 ALO A2 VALTO A3 A Kgr Bosjes van Pex Den Haag   
24538 10:30 VALTO B1 Fortuna B2 B Kgr De Zwet De Lier  SR VEO 
12457 11:30 VALTO B2 Achilles (Hg) B2 A Kgr De Zwet De Lier  Arnold K 
12585 14:00 VALTO B3 Meervogels B4 B Kgr De Zwet De Lier  Dennis 
24922 9:30 VALTO C1 Excelsior (D) C1 B Kgr De Zwet De Lier  SR M'vogel 
12889 11:00 ONDO (G) C3 VALTO C2 B Kgr Juliana portpark Gravande   
12900 12:50 VALTO C3 Meervogels C5 A Kgr De Zwet De Lier  Ron 
12147 10:30 Tempo D1 VALTO D1 B Kgr J Zegersloot Alphen Rijn   
13216 10:00 Fortuna/MHIR D2 VALTO D2 A Kgr Kruithuisweg-Oost Delft   
12193 14:00 GKV (H) D2 VALTO D3 B Bezuidenhseweg Den Haag   
13759 10:00 VEO E1 VALTO E1 A Kgr Westvliet Den Haag   
13734 11:45 VALTO E2 ONDO (G) E3 B Kgr De Zwet De Lier  Kevin 
13762 12:50 VALTO E3 Ready E1 B Kgr De Zwet De Lier  Nia 
13727 12:00 Avanti (P) E5 VALTO E4 D-gras De Groene Wijdte Pijnacker   
14357 11:15 ONDO (G) F1 VALTO F1 C gras Juliana Sportpark Gravende   
14309 10:30 VALTO F2 KVS/Mar. F4 A Kgr De Zwet De Lier  Ria 
14300 10:30 VALTO F3 ALO F3 A Kgr De Zwet De Lier  Mandy H 
14302 9:30 VALTO F4 Excelsior (D) F3 A Kgr De Zwet De Lier  Ellen H 
14475 9:30 VALTO F5 ONDO (G) F6 A Kgr De Zwet De Lier  Hellen 

 
Opstellingen zaterdag 24 mei  
Selectie Vertrek: Nader te bepalen  
Dames :  Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Antoinette, Manon, Lotte, Mirjam  
Reserve Dames : w.a. 
Heren :  Thom, Frank, Niels L, Luuk, Pieter, Kees, Rob, Niels K 
Reserve Heren : w.a. 
 
VALTO 4  Vertrek: 14:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther, Mariska, Nia    Res: w.a.  
Heren :  Arnold K, Arnold P, Hans, Mark   
 
VALTO 5  Aanwezig: 13:30 uur 
Dames : Mariëlle, Chantal, Rosanne, Leonie, Marja  
Heren :  Laurens, Roland, Johan, Ruben L   Res : w.a. 
 
VALTO 6  Vertrek: 15:30 uur  
Dames :  Marije, Mariska, Ryanne, w.a.   Res :  w.a.  
Heren :  Daniël K, Jesper, Vincent, Daniël V, Bart V, Laurens van E 
 
VALTO 7  Aanwezig: 15:00 uur 
Dames :  Gerda, Martine, Ria, Petra de J    Res: Nathalie   
Heren :  Frank P, GJ, Niels B, Rinze, Ruud, Jelle 
 
 
Zaterdag 31 mei 2014 
12137 10:00 VALTO D1 VEO D1 B Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
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Opgeven$en$betalingen$Jeugdweekend:$
Zwart)+)dikgedrukt)=)opgegeven)en)betaald,)Rood)=)wel)opgegeven)maar)nog)niet)betaald)

Bij)vragen)en/of)opmerkingen)neem)contact)op)met)Denise)06613229967)of)via)jeuk@ckv6VALTO.nl)

)

B1)

Femke)Stolze)

Simon$Kok$
Esmee)Binnendijk)

Vera$vd$Eijk$
Lisanne)van)den)Berg)

Thijs$Dijkstra$
Ruben$Hoogerbrugge$
Michael$vd$Wetering$
Daphne$in't$Veld$
Rick$van$Dasler$
)

B2)

Julia)Keijzer)

Rosalie$Prins$
Joyce)Meijer)

Romy)Stolk)

Esmee$Maartense$
Angelique))Stolze)

Manon)van)Geest)

Romy$vd$Berg$
Lisa)van)Wingerden)

Kirsten)Prins)

)

B3)

Wouter)Vijverberg)

Sascha)Wennekers)

Fleur)van)Duin)

Derk)van)Velthoven)

Samantha)Ris)

Amber)van)Weije)

Yoni)Brouwer)

JASMIJN???)

)

C1)

Maaike$Ridder$
Michiel)vd)Nouweland)

Lisette$van$Dijk$
Martijn$Dijkstra$
Vera)Lagerwerf)

Sheila$Herbert$
Max$Hulsebosch$
Thijs)Mulder)

Noortje)van)Geest)

Twan$Boers$
)

C2)

Nick$Herbert$
Rolf)Jansen)

Fabian)de)Jong)

Iris$van$Paassen$
Kitty$Vijverberg$
Romy)vd)Meer)

Inge$van$Dop$
)

C3)

Luuk)vd)Nouweland)

Amber)van)Gils)

Joost))van)Dalen)

Richelle)van)Ruijven)

Jimmy)vd)Meer)

Kevin)Kuijper)

Noa$de$Meulmeester$
Vera)Barendse)

)

D1)

Bas$Ridder$
Wouter$Dijkstra$
Luca$Hagemans$
Liz)vd)Meer)

Jan$Pieter$Vermeer$
Tessa$van$Dijk$
Julia$van$Geest$
Laura)vd)Eijk)

)

D2)

Mate$Ridder$
Amber)Jans)

Iris)Lagerwerf)

Julia$vd$Mout$
Tessa$Boers$
Martijn)Potters)

Floris$Prins$
Lorenzo)Matthijsse)

Rosanne)Mulder)

Kim$van$Dop$
)

D3)

Caitlyn)Kraus)

Emma$Looijenga$
Maaike)de)Wolf)

Julia)vd)Eijk)

Ivar$vd$Stok$
Marit$van$Nieuwkerk$
Bart$van$Seters$
Jytte)Stolze)

Daan$van$Oudheusden$
Sanne$Poot$
)

E1)

Romy$Lansbergen$
Romeo$Kortekaas$
Annelie)Prins)

Kim)Vreugdenhil)

Jolijn$van$Eendenburg$
David)van)Dijk)

Thomas)Kleijweg)

Koert$Ridder$
Emma$vd$Bos$
)

E2)

Daan$Boekestijn$
Jordan)Verkade))

Laura)Wiedmann)

David)van)Geest)

Ilse$Slaman$

Freek)van)Vliet)

Niels)van)Nieuwkerk)

Sanne$van$Oudheusden$
JONY)EBBEN????)

Elise$Rijsdijk$
)

E3)

Stan$Keijzer$
Bart$Aarts$
Justin$Vermeer$
Maaike$Slaman$
Lisa$van$Oudheusden$
Marith$Mostert$
Tim)van)Dijk)

Alicia$van$Dijk$
Nova$POST$
)

E4)

Luke$Aarts$
Indy$van$Baarle$
Mette$Bongaards$
Jordi$Lammers$
Elise$van$Geest$
Dione$van$Weele$
Ibraheem)Ahmed)

Dara$Jans$
$
F$
Estelle$de$Zeeuw$(F1)$
Sanne$Rijsdijk(F1)$
Suzanne$Solleveld(F2)$
Yara$Vreugdenhil(F2)$
Iris$Staats(F2)$
Brecht$vd$Meer$(F2)$
Isa$Stolk$(F3)$
Julia$Vreugdenhil$(F3)$
Renske$van$Kester(F3)$
Luna$Koornneef$(F4)$
Tristan$Hagemans$
Nouky$Staats$
Tim$Krapels$
Noah)Wollendorf)

Nova)Post)

Anne)van)Geest)

Mike)Aarts)

Milan)Lansbergen)

Mieke)Stolze)

Joris)Verbeek)

Noortje)van)Vliet)

Lucas)Elgersma)

Maartje)van)Leeuwen)

Fieke)Koorneef)

Sven)van)Dijk)

Kees)Mostert)

Sanne)Hanemaaijer)
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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 
 
 
 
  


