


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 
 
 

19 mei 2014 41e jaargang nr. 38 
 
Uitslagen 17 mei 

 
Nabeschouwing wedstrijden senioren!!
Na regen komt zonneschijn. Vorige week waren de winter- en regenjassen in grote getalen aanwezig op het 
veld, vandaag konden zij plaats maken voor slippers en zonnebrand.  
 
Selectie 
De selectie speelde deze week tegen het bekende Maassluis. Voor de vijfde keer dit seizoen troffen de 
spelers elkaar. Een bekende tegenstander dus waarbij onze selectie het merendeel van de wedstrijden (nipt) 
gewonnen had. Valto 2 mocht het spits afbijten om 14:00 en ging goed van start. Met concentratie, snelheid 
en teamspirit werd snel een voorsprong gepakt welke de gehele wedstrijd niet meer uit handen gegeven is.  
Om 15:30 ging Valto 1 van start. De eerste helft werden goede kansen gezocht waarbij Maassluis vaak 
forceerde in de verdediging. Hierdoor wist het eerste ervoor te zorgen dat ze als snel op een mooie 
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voorsprong terecht kwamen. In de tweede helft liepen de aanvaller wat stroever en kon Maassluis steeds 
dichterbij komen.  Met een laatste minuut die uiteindelijk 7 minuten duurde werd het alsnog een heel 
spannend slot.  Opluchting bij het laatste fluitsignaal, een 12-11 overwinning. Door de overwinning van 
Kinderdijk op KOAG is het eerste nog niet veilig en zal er volgende week bepaald worden of er nog een 
beslissingswedstrijd aan te pas moet komen.  
 
Wedstrijdsport 
Voor Valto 3 vandaag een hele belangrijke wedstrijd, uit bij VEO 4. Bij winst zou Valto een stapje verder uit 
de degradatie zone zijn. VEO 4 is een bekende tegenstander voor het derde. We weten dat het altijd 
spannende wedstrijden waarbij het praktisch om het even is wie er met de winst vandoor gaat. Zo ook deze 
zaterdag. Met rust werd er nog tegen een achterstand van drie punten aangekeken maar na de rust werd het 
gat snel gedicht. Helaas benutte VEO in de laatste minuut nog een strafworp en werd er in Voorburg nipt 
verloren. Valto 4 speelde in Leiden tegen Pernix. Het vierde werd deze zaterdag voorzien van de krachten 
van Lisanne en Gaby. Pernix is de nummer laatst van de poulewaar Valto 4 net daarboven staat. Het gat 
kon net niet groter worden gemaakt want er werd verloren met 12-10.  
 
Breedtesport 
Vandaag werd er alleen thuis gespeeld en wel door Valto 6 en Valto 8. Het zesde werd deze week 
aangesterkt door Gerda en Helma en speelde tegen het altijd lastige KVS. Het zesde maakt meer 
doelpunten dan begin van de veldcompetititie en waar vorige week nog een mooie overwinning werd 
geboekt, konden de zes doelpunten van vandaag net voor nog extra punten zorgen. Het achtste mocht 
vandaag het slotakkoord geven van de senioren en speelde op eigen veld tegen Madjoe. Helaas werd er 
verloren met 6-10. De bronto’s scoren nog niet makkelijk dit seizoen, desondanks staan ze nog op een 
mooie middelste plaats in de poule.  
 
Nabeschouwing wedstrijden junioren 
Voor de junioren kan zaterdag 17 mei de boeken in als een succesvolle dag. De dag begon met de 
kampioenswedstrijd van Valto A1. Na een moeizame start kwamen de scores op gang en lieten de talenten 
zien waarom zij terecht de kampioenen zijn. Met een klinkende 22-8 overwinning is er definitief een slot op 
de tweede klasse en kunnen zij zich op gaan maken voor een nieuw seizoen in de eerste en 
overgangsklasse. Super!  Valto A2 stond de uitwedstrijd tegen ONDO  te wachten.  In deze wedstrijd was de 
A2 overtuigend de betere ploeg en met goed korfbal en een echte teamspirit is de overwinning 
binnengehaald. Deze overwinning zorgt ervoor dat de A2 afstand neemt van de nummer laatst. Terechte 
blijdschap na de wedstrijd!  Thuis werd om 17:00 door Valto A3 ook tegen ONDO gespeeld.  Na donderdag 
hard getraind te hebben werd er zaterdag loon naar werken gekregen. Met veel doelpunten, 11, is de A3 
geen moment echt in gevaar geweest.  Een mooie overwinning werd dan ook behaald.  
 
Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
 Afgelopen zaterdag was het dan gelukkig weer heerlijk weer om een potje te korfballen! Misschien op 
sommige momenten iets te warm, maar dat zeggen we niet hardop, want na vorige week gaan we natuurlijk 
niet klagen over het weer! 
Er stonden voor VALTO 17 jeugdwedstrijden op het programma. Daarvan werden er 8 gewonnen, 4 
gelijkgespeeld en 5 verloren. 
Ook konden een aantal teams kampioen worden! VALTO B2 redde het net niet, maar krijgt volgende week 
nog een kans en voor de volgende teams was het wel feest: VALTO C1, VALTO D3, VALTO E1 en VALTO 
E2. Daar kunnen aankomende zaterdag nog drie kampioenen bijkomen: VALTO F2, F4 en F5. (waarbij de 
F2 en de F5 het eigenlijk al zijn, maar dat gaan we dan zaterdag pas vieren…..) 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen Dijkvogels B1. De thuiswedstrijd werd met gemak gewonnen (12-1), maar 
inmiddels staat Dijkvogels er een stuk beter voor dan VALTO en kon Dijkvogels zelfs een goede stap richting 
kampioenschap doen. Maar VALTO B1 wilde maar één ding: winnen en zo weer het vertrouwen krijgen dat 
ze een goed team zijn, wat heel erg goed kan korfballen. Dit lukte, want VALTO was de veel betere ploeg en 
zette een ruime overwinning op het scorebord, 10-18. 
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B2. Een bekende tegenstander, die VALTO B2 dit jaar al een paar keer 
tegengekomen is met wisselende resultaten. Dit keer kon VALTO bij winst kampioen worden. Helaas werd er 
nipt verloren, 5-6. De concurrent liet echter ook punten liggen, waardoor er aankomende zaterdag bij winst 
nog steeds een kampioenschap gevierd kan worden. De B2 speelt dan thuis tegen Achilles B2. 
Kampioen VALTO B3 speelde uit tegen de onderste uit de poule, Avanti B4. Weet niet waar het aan lag: het 
warme weer of het feit dat het kampioenschap al binnen was gehaald?, maar VALTO B3 wist niet de 
volledige punten mee naar huis te nemen, want er werd gelijkgespeeld, 6-6. 
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C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen Dijkvogels C1. Bij winst zou de C1 kampioen zijn. Thuis werd er met 10-0 van 
deze ploeg gewonnen. Dit keer bleek al gauw dat Dijkvogels zich niet zomaar gewonnen gaf en leverde veel 
meer strijd dan de vorige keer. VALTO C1 had het hierdoor moeilijk, maar bleef wel de hele wedstrijd aan de 
goede kant van de score staan. Uiteindelijk werd het een 3-6 overwinning en was ook de C1 kampioen! 
VALTO C2 speelde thuis tegen Fortuna C3. Uit werd er van deze ploeg verloren, maar dat waren de enige 
punten die Fortuna behaald had en dus stonden zij onderaan in de poule. Maar ook dit keer wist VALTO 
geen vuist te maken tegen Fortuna, want er werd met 4-6 verloren. In deze poule is de strijd rondom het 
kampioenschap nog niet beslist, maar doordat nog niet iedereen evenveel wedstrijden heeft gespeeld, is het 
lastig om te bepalen of VALTO C2 nog een kans heeft of niet. 
Kampioen VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C4. VALTO C3 is op weg naar het ongeslagen 
kampioenschap en wist ook dit keer een ruime overwinning neer te zetten, 4-10. Aanstaande zaterdag nog 
één wedstrijd thuis, waarbij het kampioenschap dan eindelijk gevierd gaat worden! 
  
D-jeugd 
VALTO D1 was vrij, die mogen de komende twee zaterdag nog aan de bak! 
VALTO D2 speelde thuis tegen de ongeslagen nummer 1, Dijkvogels D1. VALTO D2 wist nog geen punten 
te behalen in dit veldseizoen en kon ook nu niet op tegen het sterkere Dijkvogels. Eindstand 2-12. 
VALTO D3 speelde thuis tegen Avanti D5. VALTO D3 en Avanti D5 stonden beiden bovenaan en de winnaar 
van deze wedstrijd zou kampioen worden. VALTO D3 had nog geen punt laten liggen en Avanti had al een 
keer gelijk gespeeld. Spannende wedstrijd dus! VALTO D3 hield het hoofd koel en wist de wedstrijd te 
winnen met6-3 en werd dus kampioen! Aanstaande zaterdag nog één wedstrijd winnen om ongeslagen te 
blijven! 
  
E-jeugd 
VALTO E1 speelde thuis tegen Refleks E1. VALTO E1 kon kampioen worden, maar was daarbij wel 
afhankelijk van wat de tegenstander deed. Belangrijk was in ieder geval dat de E1 zelf de wedstrijd wist te 
winnen. Dat bleek al gauw geen probleem te zijn, want halverwege stond het al 9-0. Op dat moment werd 
duidelijk dat de concurrent had verloren en dus stond niks het kampioensfeestje meer in de weg. De 
wedstrijd werd relaxed uitgespeeld en er werd met maar liefst 17-2 gewonnen. Aanstaande zaterdag nog 
een wedstrijd tegen de nummer twee, waarbij winst of gelijkspel er voor zorgt dat de E1 ook echt alleen 
kampioen wordt. 
VALTO E2 speelde uit tegen KVS E2. Winst of gelijkspel was voldoende voor het kampioenschap. De 
thuiswedstrijd had een ruime overwinning opgeleverd, 4-1, dus het vertrouwen was aanwezig dat deze 
opdracht te vervullen was. Maar ja een kampioenschap brengt natuurlijk de nodige spanning met zich mee! 
Gelukkig werd het minimaal vereiste wel behaald, want het werd 4-4 en dus was ook de E2 kampioen. 
Aanstaande zaterdag speelt de E2 nog tegen de onderste uit de poule en ook dan is één puntje voldoende 
om echt alleen kampioen te worden. 
VALTO E3 speelde uit tegen ODO E2. Bij winst op ODO zou VALTO nog een kans maken op het 
kampioenschap, omdat de laatste wedstrijd tegen de koploper zou zijn. Helaas wist de E3 niet te winnen en 
werd het 4-2 voor ODO. Aanstaande zaterdag komt de kampioen Ready naar De Lier en gaat VALTO er 
alles aan doen om de punten in De Lier te houden! 
VALTO E4 speelde thuis tegen Fortuna E4. Uit werd met maar liefst 7-1 van deze ploeg verloren, maar toen 
was de vaste coach niet mee! Gelukkig was Ellen er dit keer wel bij en dat was vast de reden waarom het nu 
een stuk beter ging. Helaas wist VALTO geen doelpunt te maken, maar verdedigend werd het ook goed 
dicht gehouden, waardoor er uiteindelijk een 0-0 stand op het scorebord stond. 
  
F-jeugd 
VALTO F1 speelde Velocitas F1. Het is duidelijk dat de F1 zich steeds beter thuis gaat voelen in de 1e 
klasse! De resultaten zijn steeds beter en zo werd afgelopen zaterdag het eerste punt gehaald. Er werd met 
3-3 gelijk gespeeld. 
VALTO F2 speelde uit bij Avanti F6. En ook al werd er de vorige keer ruim van deze ploeg gewonnen, 
voorafgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen 6 punten gehaald uit vier gespeelde wedstrijden en de 
winnaar zou dus kampioen zijn! Het werd een spannende wedstrijd, die de F2 nipt wist te winnen, 2-3. 
Hiermee is de F2 kampioen, maar dat gaan we pas zaterdag vieren en als ze in de wedstrijd tegen KVS 
minimaal een punt pakken, zijn ze ook zeker van het ‘alleen kampioen zijn’. 
VALTO F3 speelde uit tegen kampioen DKC F2. Thuis werd er met 1-11 van deze ploeg verloren. Dit keer 
wist de F3 veel beter tegenstand te leveren! DKC was nog wel net iets beter, maar verder dan 2-0 kwamen 
ze niet. Knap gedaan, hoor F3! 
VALTO F4 speelde uit tegen koploper Lynx F2. Bij winst kon de F4 nog gaan doen om het kampioenschap. 
Thuis werd er net aan van deze ploeg gewonnen, dus het zou spannend worden. Dit keer was VALTO 
echter de betere ploeg en werd er vrij makkelijk gewonnen, 1-5. Zowel VALTO F4 als Lynx F2 hebben nu na 
vijf wedstrijd zes punten. Aanstaande zaterdag speelt de F4 haar laatste wedstrijd en bij winst is het 
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kampioenschap binnen! Bij elk ander resultaat is het afhankelijk van wat Lynx doet in haar laatste wedstrijd. 
Kortom, het is nog spannend! 
VALTO F5 speelde tegen medekoploper DES F2. Vorige week werd er uit met 4-0 van deze ploeg verloren. 
Dit keer ging de wedstrijd heel erg gelijk op en was het enorm spannend. Uiteindelijk wist VALTO F5 nipt te 
winnen, 2-1. Dit betekent dat de F5 nu bovenaan staat met 7 punten en niet meer ingehaald kan worden 
door de nummer 2 en dus kampioen is. Aanstaande zaterdag speelt de F5 haar laatste wedstrijd thuis en 
kan het kampioenschap gevierd worden. 
 
Programma 21, 22, 24 en 31 mei 

      21 mei 2014 
     1358 19:30 Valto 8 Fiks 6 A Kgr De Lier 

       
22 mei 2014 

     4686 20:30 Albatros 3 Valto 2 1K Zwijndrecht   
4691 20:30 Valto 4 ZKC '31 3 A Kgr De Lier  

      
24 mei 2014 

     1244 16:00 Swift (M) 1 Valto 1 1K SABCF Middelburg   
2235 14:00 Valto 5 Madjoe 5 A Kgr De Lier  Thijs 

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

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

      
31 mei 2014      
1724 12:00 Achilles 4 -  Valto 5 Pomonaplein Den Haag  
2855 11:00 Ons Eibernest C2 Valto C2  Den Haag  

12137 10:00 Valto D1 VEO D1 B Kgr De Lier  Thijs 
 
Opstelling woensdag 21 mei 
 
Valto 8  Aanwezig: 19:00 uur 
Dames :  Helma, Leonie, Rosanne Marleen   Res: Marije?   
Heren :  Bart, Michiel, Arie, Wilco    Res: ?? 
 
Opstellingen donderdag 22 mei  
 
Valto 2  Vertrek:  19:00 uur 
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Dames :  Manon, Lotte, Mirjam, Lisa, Mandy, Naomi  
Heren :  Niels L, Pieter, Kees, Floris, Twan, Ruben, Laurens 
 
Valto 4  Aanwezig: 20:00 uur 
Dames :  Hellen, Esther?, Mariska, Nia, Lieselotte  
Heren :  Arnold K, Arnold P, Hans, Mark, Martin, Marco   
 
Opstellingen zaterdag 24 mei  
 
Valto 1  Vertrek: 13:00 uur  
Dames :  Ellen H, Petra D, Laura, Sharon, Antoinette, Manon, Lotte, Mirjam  
Heren :  Thom, Frank, Niels L, Luuk, Pieter, Rob, Niels K 
 
Valto 5  Aanwezig: 13:30 uur 
Dames : Mariëlle, Chantal, Rosanne, Leonie, Marja  
Heren :  Laurens, Roland, Johan, Ruben L   Res :  Frank P 
 
Valto 6  Vertrek: 15:30 uur  
Dames :  Marije, Mariska, Ryanne, w.a., 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 
 
Opstellingen zaterdag 31 mei  
 
Valto 5  Vertrek: 10:45 uur 
Dames : Mariëlle, Chantal, w.a., w.a.     Res: w.a. 
Heren :  Laurens, Roland, Johan, Ruben L   Res: w.a.  
 
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  
 

Nieuws van het bestuur  
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Eindelijk een stap vooruit! 
Vlak voor de zomervakantie van 2013 heeft Valto een spoedvergadering van het Lierse Sport Overleg (LSO) 
bijeengeroepen. Dit omdat we in een impasse waren geraakt met betrekking tot de verdeling van 
sporthaluren gedurende het winterseizoen.  
Die avond is er een commissie in het leven geroepen 
genaamd Commissie Verdeelsleutel. Deze commissie 
bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de 
sportverenigingen die gebruik maken van de Vreeloo 
sportlocaties in De Lier.  
 
De doelstelling die de Commissie Verdeelsleutel betrof: “Het 
ontwikkelen van een verdeelsleutel waarmee op objectieve 
wijze kan worden bepaald hoeveel uren een vereniging recht 
heeft op het gebruik van de Vreeloo sporthallen.” 
 
Afgelopen dinsdag (6 mei 2014) is er een belangrijk besluit 
genomen. Het LSO heeft het volgende finale advies van de 
Commissie Verdeelsleutel akkoord bevonden: 
! Het verdeelsleutelmodel presenteert op een objectieve 

wijze vastgestelde verdeling van de zaaluren.  
! De verdeling die de verdeelsleutel aangeeft wordt als ten 

doel gestelde richting gesteld voor alle wijzigingen die 
plaatsvinden.  

! In goed overleg van de verenigingen onderling wordt de 
veiligheid van de lierse jeugd als voornaam uitgangspunt 
gesteld. 

! Het nieuwe schema is het uitgangsschema voor het 
nieuwe winterseizoen, eventueel met verwerking van 
openstaande opties indien betreffende verenigingen dit 
passend kunnen krijgen. 

 
Met het besluit van het LSO het advies van de commissie 
verdeelsleutel op te volgen wordt er afscheid genomen van het jarenlang moeizaam discussiëren over uren 
en het beroepen op het recht te hebben op die uren omdat het altijd zo geweest is. De nieuwe weg die het 
LSO gisteren is ingeslagen, gaat uit van objectievere uitgangspunten zoals omvang van de vereniging; 
type sport en intensiviteit van de sportbeoefening. De commissie heeft als voorname lering ondervonden dat 
het beter verdiepen in elkaars situatie tot betere oplossingen kan leiden en daarmee veel effectiever gebruik 
gemaakt kan worden van de rijke sportfaciliteiten die De Lier heeft. 
 
Wat betekent dit voor ons Valto? 
Valto komt met deze aanpak een stap verder in haar doel al haar jeugd in De Lier te laten trainen. Al meer 
dan 15 jaar moeten wij, onze jeugd, in het winterseizoen buiten De Lier trainen. Als vereniging vinden we het 
ongewenst  onze jeugd door weer en wind op de fiets naar Naaldwijk, Schipluiden en/of Honselersdijk te 
laten fietsen. Tal van initiatieven 
hebben we in de afgelopen 15 jaar 
ondernomen om tot een oplossing 
te komen. In eerste instantie werd 
er gezocht naar uitbereiding van de 
sporthallen in De Lier. Toen dat 2 
jaar geleden niet haalbaar bleek, 
bleek tevens dat de oplossing binnen de huidige uren verdeling dient gevonden te worden. Met het resultaat 
van de commissie Verdeelsleutel is een groot deel van het Valto probleem opgelost.  
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Valto uren in het nieuwe winterschema: 

 
Uitleg van het winterseizoen weekschema: 

 Ruimte die Valto afgelopen winterseizoen heeft gehuurd en komend jaar behoud 
 Ruimte die we komend winterseizoen erbij kunnen huren 
 Ruimte die we erbij kunnen huren wanneer de Westlandse Turnhal in Naaldwijk gerealiseerd is. 

Huidige planning is 1 oktober 2014, op tijd voor ons winterseizoen. 
 Ruimte die we inleveren 

Als je de blokjes telt gaan we er 14 uur ter grote van een gymzaal erop vooruit. Dit staat gelijk aan 4,66 uur 
een hele sporthal. Dit betekend dat we 9 team/trainingsuren van buiten De Lier weer naar Vreeloo kunnen 
halen. Daadwerkelijke invulling is een ingewikkelde puzzel die het TC jaarlijks weet op te lossen en ook 
rekening moet houden met trainers, leeftijden en mogelijke groei van de vereniging. 
 
Zijn we er nu? 
In al die jaren is er nog nooit zoveel beweging gekomen in de zaal- urenverdeling! Daar kunnen we héél erg 
blij mee zijn!We zijn nog wel afhankelijk van de bouw van de Westlandse Turnhal (www.turnhalwestland.nl). 
Wanneer deze gerealiseerd is, kan SV De Lier een deel van haar activiteiten verplaatsen naar deze hal die 
veel rijker is uitgerust met top-turn-faciliteiten. Ook is de verhouding tussen de verenigingen nog steeds 
scheef (Odis heeft duidelijk verhoudingsgewijs meer uren dan alle andere verenigingen). Het is een brug te 
ver volgens de Verdeelsleutel commissie om Odis te verplichten uren in te leveren. Omdat we aanzienlijk 
voorgang maken in het doel van Valto de jeugd niet meer naar buiten De Lier te moeten laten fietsen, zijn we 
meegegaan in de algemene stemming van de commissie. Gelukkig ligt er een verdeelsleutel op tafel die bij 
elke verandering nu de discussie al direct de juiste richting op wijst: uren gaan naar die vereniging die 
objectief gezien deze uren het meeste nodig heeft. Nu is dat Valto en met alle andere positieve 
ontwikkelingen binnen Valto (focusprogramma onderdelen en promoties naar eerste klasse) lijkt me dat de 
komende tientallenjaren ook nog het geval. 
Afgesproken is dat we jaarlijks in maart en april met de commissie samenkomen om weer een stap verder te 
zetten in de optimalisatie van de urenverdeling. 
Groeten, Hans, Mark, Bart en Michiel 
 
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.  
 
Datum! Team!
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&
&

VALTO&INDELING Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

a b c d e f AL a b c d e f AL a b c d e f AL a b c d e f AL
21:00 21:30
21:30 22:00
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00
19:00 19:30
19:30 20:00
20:00 20:30
20:30 21:00
21:00 21:30
21:30 22:00
22:00 22:30
22:30 23:00
23:00 23:30

Hal22 Hal21 Hal22Hal21 Hal22 Hal21 Hal22 Hal21
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Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 
Inleveren pasfoto's t.b.v. de spelerskaarten 
INLEVEREN PASFOTO'S VOOR NIEUWE 
SPELERSKAARTEN !!!! 
 
Hieronder staan de namen die nog steeds niet hun pasfoto's hebben 
ingeleverd. Ik verzoek een ieder om dit zo spoedig mogelijk te willen doen! 
 
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 
 

  VALTO 1   
Laura de Rijcke 
VALTO 2   
Mirjam Boekestijn 
Manon Ende, v.d. 
VALTO 3   
Dennis Voskamp 
VALTO 4   
Sandra Poot 
VALTO 6   
Laurens Eijk, van  
Daniël Verbaan 
VALTO 7   
Niels Buuren, van  
VALTO 8   
Leonie Oosterhout, van  
Rosanne Staalduinen 

  
  A3   Vera Barendse 
Sjors Jansen D1   
B2   Jan Pieter Vermeer 
Rosalie Prins D2   
Julia Keijzer Rosanne Mulder 
Joyce Meijer D3   
Manon Geest, van  Ivar Stok, van der  
B3   E1   
Yoni Brouwer Annelie Prins 
C1   E2   
Noortje Geest, van  Jordan Verkade 
C3   E3   
Noa Meulmeester, de  Stan Keijzer 

 

        Lorenzo, Antoinette & Ria, 
                 Dank jullie wel                                         
 voor het inleveren                               
 van jullie pasfoto's !!! 
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TEGELACTIE 
Inmiddels is de aanbouw al bijna af! Daar zijn we echt heel erg blij mee en willen iedereen die meegeholpen 
heeft hartelijk bedanken. Er zijn inmiddels 71 tegels verkocht, dus daar moeten we nog even flink aan 
trekken. 
Nu blijft het een hele leuke actie, want je sponsort onze uitbouw en het leuke is dat je vervolgens heel lang in 
de kantine hangt met een ambachtelijk geschilderde tegel. Per tegel betaal je € 100,=.  
Nu zijn er veel leuke ideeën om Valto te helpen. Bijvoorbeeld een leuke  

• Familie#tegel(s)&&

• Team#tegel(s)&

• Bedrijfs#tegel(s)&

Hieronder de diverse voorbeelden van de bestaande tegelwand. Deze blijft gewoon bestaan. Er komt dus 
een nieuwe wand bij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probeer dus je familie, team, 
baas over te halen om een 
tegel te sponsoren! Je kan zelf 
aangeven hoe je de tegel 
geschilderd wil hebben. 
Bestellen of meer info bij: 
Hans Ridder, 06-54 60 03 71 
of voorzitter@ckv-valto.nl 

Nieuws van de AC  
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  
 
Barbecue op de Einddag 
Lekker eten en drinken mag natuurlijk niet missen op een einddag. De bar en keuken zijn daarom open en 
voorzien iedereen graag van wat te eten of te drinken. Tot 16:00 uur is er een aangepaste kaart bestaande 
uit: Kroket; Frikadel; Tosti en Patat. Na 16:00 uur gaan we over tot een overheerlijke BBQ. 
 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende menu’s: 
S(mall) :   1 stuk sate, 1 hamburger, 1 frikandel € 6,00 
M(edium): 2 stuks sate, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,00 
L(arge):     3 stuks sate, 1 hamburger, 1 worst, 1 filetlapje, 1 gemarineerde kipfilet , 1 slaatje € 13,00 
  
Bij deze menu's zit patat, saus, stokbrood e.d. inbegrepen. 
  
Er zijn ook nog kindermenu's 
K1: Patat + kroket € 3,00 
K2: Patat + frikandel € 3,00 
 
Voor de BBQ of het kindermenu moet je inschrijven. Inschrijven is gemakkelijk en kan door geld over te 
maken naar Rabobank rekening: 340448296 ten name van “ckv VALTO inzake AC” te De Lier. Vermeld 
hierbij duidelijk je voor– en achternaam en het gekozen menu. Bij meerdere personen moet je goed duidelijk 
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maken voor welke personen het bestemd is anders worden de bonnen alleen aan de rekeninghouder 
gegeven. Inschrijven voor een menu kan tot vrijdag 20 juni! 
 
Tot zaterdag 5 juli. 
 

 
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; 

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 
 

________________ Einde AC nieuws  ____________________ 
 

Nieuws van de Schoolkorfbalcommissie  
 
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 
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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 
 

________________ Einde schoolkorfbal nieuws  ______________ 
Nieuws van de Technische Commissie  
Wow, maar liefst 5 kampioenen te verwelkomen afgelopen zaterdag. 
Wat een feest. Daarnaast wonnen Valto 1 en 2 hun pot, en wat het 
prachtig weer! 
 
Minder mooi: Valto 3 verloor een belangrijke pot en komt nu in de 
problemen. Valto B2 miste de kampioenspunten. Dat komt zaterdag 
best goed! 
 
Laatste competitieronde 
De meeste ploegen spelen zaterdag hun laatste wedstrijd. Binnen de selectie worden alle kaarten op Valto 1 
gezet. Immers, er is nog een kans dat Valto 1 in degradatiegevaar komt. Mocht Valto 1 van titelkandidaat 
Swift verliezen en Valto’s concurrent winnen van de andere titelkandidaat: dan moeten Valto en Kinderdijk 
alsnog strijden om de voorlaatste plaats. En die plek is dan weer goed voor een beslissingswedstrijd om 
behoud in de 1e klasse. De wedstrijd van Valto 2 is dan ook verplaatst naar donderdag. Daarnaast worden 
diverse mensen gespaard om in Zeeland tegen Swift bij te kunnen dragen aan Valto 1. 
 
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 5/8 Dinsdag 20:30 uur: 
Datum Dag Tijd Toptrainer 

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 
Op 14 mei is er een door veel trainers en coaches meegewerkt aan het afronden van de 
indelingsvergadering. Hartelijk dank daarvoor. De laatste knopen worden deze week doorgehakt en dan 
volgt publicatie.  
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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! 
 
Gastheren/vrouwen bij Valto 
Eén van de eerste taken die de arbitrage commissie op gaat pakken, is ervoor zorgen dat elke zaterdag een 
gastheer/vrouw bij Valto aanwezig is. Deze personen vormen de gastheer/vrouw voor de scheidsrechters die 
vanuit andere verenigingen bij ons komen fluiten. Het minste wat we voor deze scheidsrechters kunnen 
doen is ervoor zorgen dat ze netjes opgevangen worden en een kop koffie aangeboden krijgen. Er zijn 
gelukkig al diverse personen die aangeboden hebben als gastheer/vrouw te willen optreden. We willen de 
groep uitbreiden tot 8-10 personen zodat iedereen eens per 2 maanden aan de beurt is. Huib van Dorp, Arie 
van der Lingen, Ad van Muyen, Peter de Rijcke, Frans van Staalduinen gingen al voor. Wie wil dit ook wel? 
Meldt je ajb bij vztc@ckv-valto.nl  
 
Fair play 
Een tweede initiatief van de arbitrage commissie is het promoten van Fair Play. Hier zullen we binnenkort het 
e.e.a. van gaan merken door het ophangen van onze gedragsregels in Villa en kleedkamer. 
 
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 één-vakskorfbal met 4 spelers per team zoals dit bij de F-teams nu 
ook gebeurt. In onderstaand tabelletje zie je de belangrijkste kenmerken op een rij: 

4Korfball voor E-jeugd 4Korfball voor F-jeugd 
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/knkv-producten/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… 
 
Afronden Seizoen: trainen en oefenen in nieuwe samenstelling 
De competitie mag dan bijna afgerond zijn: Valto gaat nog even door! Tot begin juli is er nog van alles aan 
de hand. Check hiertoe de agenda. De jeugd (F t/m A) traint nog (éénmaal per week) door tot aan het 
jeugdkamp van 21 mei. Gelijk een goed moment om met de nieuwe trainers kennis te maken. Voor sommige 
ploegen is er ook nog een oefenpotje voor de teams in de nieuwe samenstelling: 
 
Datum! Dag! Tijd! Thuis! Uit! Lokatie! Scheidsrechter!
19#jun& donderdag& 19:00& Valto&B1& ONDO&B1& De&Zweth/1& Pieter&van&Muyen&

19#jun& donderdag& 19:00& Ondo&C1& Valto&C1& sGravenzande& ONDO&

19#jun& donderdag& 19:00& Valto&D1& ONDO&D1& De&Zweth/2& Twan&Korteland&



De Bijblijver, 5 mei 2014 14 

19#jun& donderdag& 19:00& Ondo&E1& Valto&E1& sGravenzande& ONDO&

19#jun& donderdag& 19:00& Ondo&E2& Valto&E2& sGravenzande& ONDO&

19#jun& donderdag& 18:00& Valto&F1& ONDO&F1& De&Zweth/1& Ruben&Kester&

19#jun& donderdag& 18:00& Valto&F2& ONDO&F2& De&Zweth/1& Maaike&Ridder&
 
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 zaterdag Op het veld! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl  

_________________ Einde TC Nieuws ____________________ 
Wedstrijdverslagen 
 
VALTO doet goede zaken, maar is nog niet veilig!  
                                              sponsor: Martin Stolze bv. 
Afgelopen zaterdag stond er voor VALTO 1 een belangrijke wedstrijd 
op het programma in de strijd om degradatie. Hekkensluiter 
Maassluis kwam op bezoek en om zelf niet ook in degradatiegevaar 
te komen, moest er gewonnen worden. De wedstrijd begon met een 
heel ander weerbeeld dan vorige week zaterdag, want dit keer werd 
er gespeeld onder een stralende zon met een zuchtje wind! 
VALTO begon goed aan de wedstrijd, want al de eerste aanval 
leverde een prachtige éénhands doorloop op van aanvoerder Rob de 
Ruiter, 1-0. Maassluis zette daar gelijk een korte kans tegenover en 
zo werd het 1-1. Hierna was het VALTO die het betere spel liet zien 
en aanvallend meer gevaar bracht. Een goedfluitende scheidsrechter 
floot het fysieke spel van Maassluis consequent af en beloonde 
VALTO met maar liefst 5 strafworpen op rij, die allen werden 
verzilverd en zo liep VALTO uit naar 6-1. Maassluis was het uiteraard 
niet altijd eens met de scheidsrechter, maar ook dit werkte niet in hun voordeel. Via een afstandsschot van 
Thom Voskamp werd het 7-1 en na nogmaals een strafworp en een doorloop van Rob de Ruiter stond het 
maar liefst 9-1. Maassluis deed voor rust nog iets terug en zette de stand op 9-2. In de rust werd door Marco 
Swikker het bekende cliché aangehaald: 'we zijn er nog lang niet!'. Zorg dat je heel scherp aan die tweede 
helft begint en laat Maassluis vooral niet het gevoel krijgen dat er nog iets te halen valt. Het eerste doelpunt 
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in de 2e helft was voor Maassluis, maar werd al snel gevolgd door een afstandsschot van Petra Dijkstra, 10-
3. Hierna was het weer Maassluis dat scoorde, gevolgd door een afstandsschot van Frank de Rijcke, 11-4. 
Maassluis gaf zich nog niet gewonnen en VALTO kreeg het wederom niet voor elkaar om het spel van de 1e 
helft te blijven spelen en zo stond het halverwege de 2e helft ineens 11-8. Via een strafworp van Frank de 
Rijcke werd het nog 12-8, maar ook nu weer gevolgd door een doelpunt van Maassluis, 12-9. Niels vd 
Lingen kwam er in de aanval in voor Rob de Ruiter, om zo een goede rebound in het vak te hebben. Dit 
zorgde wel voor lange aanvallen, maar niet voor het o zo gewenste doelpunt. Tegelijkertijd hield de 
verdediging in het andere vak goed stand en zo werd er het laatste kwartier van de reguliere speeltijd niet 
meer gescoord en had de eindstand 12-9 moeten zijn. Maar tot grote verbazing van de 'bank' en het publiek 
liet de scheidsrechter nog zo'n 6 (!!) minuten doorspelen en ontstond er nog een paniek fase, want VALTO 
was niet meer aan het korfballen en Maassluis zette nog alles op alles om in ieder geval de gelijkmaker te 
maken. Gelukkig lukte dit niet en floot de scheidsrechter uiteindelijk af bij een 12-11 stand. Na het gesprek 
met zijn beoordelaar excuseerde de scheidsrechter zich, omdat hij inderdaad veel te lang had laten 
doorspelen, er was blijkbaar iets fout gegaan met het het aan/uit zetten van zijn tijd. Gelukkig is het niet van 
invloed geweest op de puntenverdeling, maar wat als....... 
Na de wedstrijd werd Petra Dijkstra nog even in het zonnetje gezet, na vele jaren in het eerste gespeeld te 
hebben, gaat zij met ingang van het nieuwe seizoen in VALTO 3 spelen en zal dus niet meer van de partij 
zijn in de selectie. Voor haar betekende dit dus haar laatste thuiswedstrijd in VALTO 1. 
De doelpuntmakers van de wedstrijd: naast de zeven strafworpen werden de volgende velddoelpunten 
gemaakt: Rob de Ruiter (2x), Frank de Rijcke, Thom Voskamp en Petra Dijkstra (1x) 
Na de wedstrijd werd duidelijk dat Kinderdijk haar wedstrijd ook gewonnen had en VALTO dus nog geen 
feest kon gaan vieren. Voor Maassluis betekent die uitslag dat zij definitief gedegradeerd zijn, maar wie er 
kampioen wordt en wie de nummer 7 wordt, die ook nog een wedstrijd tegen de nummer 7 uit een andere 
poule moet spelen om te bepalen wie er in de 1e klasse mag blijven, is nog niet duidelijk. Dit zal a.s. 
zaterdag tijdens de laatste speelronde duidelijk worden.   
Hieronder de huidige stand: 

  
  
Aankomende zaterdag staan de volgende belangrijke wedstrijden op het programma: 
Swift 1 - VALTO 1 
Pernix 1 - Kinderdijk 1  
Groetjes VALTO 1 
 
Valto 3 - Veo 4  sponsor Haze Accountancy 
Zaterdag 17 mei jongstleden. Rond de klok van half een vertrokken wij richting VEO om te zorgen dat we 
handhaven. Voor ons was dit dus nog een erg belangrijke wedstrijd. Wij kregen daarom Ruben L en Lisa S 
mee om ons te versterken.  
Kim heeft helaas haar laatste al gespeeld en heeft uit medisch oogpunt besloten per direct te  stoppen en 
dus niet meer in actie te komen.  
In principe zou dit de laatste wedstrijd van Bart en Leonie worden, nog een keer knallen en onszelf veilig 
spelen was het doel. Helaas lukte dit ons net niet. De wedstrijd zat vanaf het begin al tegen. Eerst de 
bondscheidsrechter die er niet was. Twee loepzuivere heren in de het eerste kwartier en een te kort aan 
stootkracht bij Valto zorgde voor een 9-6 ruststand. De tweede helft konden we ons deels herpakken, Veo 
verloor de grip op de wedstrijd en wij kropen dichterbij, zo dicht dat het verschil uiteindelijk 0 was en dus 
gelijk. Helaas wisten wij dit niet vast te houden en zo kon Veo 10 seconden voor tijd alsnog voorbij komen. 
Rest ons te wachten wat er volgende week gebeurt bij Veo en Velocitas. Misschien moeten wij  nog een keer 
aan de bak om voor ons lijfsbehoud te vechten. We houden u op de hoogte. 
Zaterdag was ook de dag dat eigenlijk Leonie en Bart hun laatste wedstrijd zouden spelen. Dit zullen zij dus 
misschien nog even moeten uitstellen.  
U hoort van ons! Tot volgende week. Groetjes Michiel      
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Valto A1 – HKV/ Ons Eibernest A2 sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Op zaterdag 17 mei hadden wij, Valto A1 onze kampioenswedstrijd tegen HKV/ Ons Eibernest. De vorige 
wedstrijd tegen hen werd met 5-22 gewonnen in ons voordeel. Tot nu toe hadden we nog geen 
verliespunten geleden in dit veldseizoen en we waren van te voren vastberaden om dit door te trekken tot 
het einde van het seizoen. Voor de wedstrijd werd ons een doel door de coach Chris voorgeschoteld om 20 
doelpunten te maken en zoals hij zei was dit het perfecte weer ervoor. Bijna geen wind en een lekker 
zonnetje. De wedstrijd begonnen we niet erg scherp. Gedurende de hele eerste helft werd er door ons wel 
gescoord, maar we speelden geen goede helft. De ruststand was    9-3. In de rust werd gezegd dat we meer 
vechtlust moesten tonen en dit werd in de tweede helft dan ook gedaan. De eerste bal werd al gelijk 
onderschept door Lisanne. De rest van de wedstrijd hebben we gedomineerd en dit resulteerde in een 22-8 
overwinning.  
Deze overwinning zorgde ervoor dat we zowel binnen als buiten kampioen zijn geworden. Binnen in de 1e 
klasse en buiten in de 2e klasse. Dit is dan ook een erg goede prestatie van het team. Dit had zeker niet 
gelukt zonder de hulp van onze coach, Chris van Staalduinen. 
Volgende week spelen we onze laatste wedstrijd tegen Alo in Den Haag. Wij hopen dat we de reeks van 
gewonnen wedstrijden door kunnen zetten. Daarom zijn jullie van harte welkom een kijkje te komen nemen. 
 
Valto A1 
 
Ondo A2- Valto A2 
Vandaag moest het gebeuren. Bij een nederlaag zouden we degraderen uit de derde klasse. Dit moest en 
zal voorkomen worden en dit was duidelijk te merken in de kleedkamer. Winnen was dit seizoen toch wel 
een zware opgave gebleken want het was nog geen een keer gelukt. Dit maakte deze wedstrijd alleen maar 
interessanter ook omdat Ondo dit seizoen niet had gewonnen. 
 
De wedstrijd begon scherp aan beide kanten maar na twee hele snelle doelpunten van Valto kregen we er 
vertrouwen in en gingen we alleen maar harder werken met z'n alle en voor elkaar! In zo'n degradatie 
wedstrijd zit natuurlijk de nodige spanning en dit was duidelijk te merken op het veld. Veel geduw getrek 
geschreeuw en andere dingen die lieten zien dat de belangen er waren. Maar Valto bleef rustig en speelde 
slimmer dan Ondo maar vooral we scoorden meer en bleven op voorsprong. Ondo is geen een keer in de 
buurt geweest van ons en we bleven goed op voorsprong. In de rust was er maar een boodschap: rustig 
blijven en vooral geen domme dingen doen. In de 2de helft bleven we op voorsprong en vooral rustig. En zo 
eindigde de wedstrijd in 5-8 en blijft Valto A2 in de 2de klasse! Volgend jaar dit spel volhouden en we 
hoeven geen degradatie wedstrijd te spelen! 
 
Dijkvogels B1 – Valto B1 
Het was 17 mei 2014, prachtig weer. Iedereen stond fris en fruitig om half tien bij Valto. Iedereen had er zin 
in! Zoals gewoonlijk begonnen we met een praatje even schieten en we konden beginnen. Bij het inschieten 
zagen we al dat Dijkvogels gebrand waren om te winnen, dus we moesten volle bak er tegenaan om te 
winnen. We hebben afgelopen keren veel verloren en hadden dus wat goed te maken. Vorige keer hebben 
we 12-1 van Dijkvogels gewonnen dus het moest te doen zijn, maar we moesten er niet te makkelijk over 
denken.  
De vakken waren in de aanval: Thijs, Michael, Esmee en Lisanne. In de verdediging begonnen: Ruben, 
Simon, Daphne en Femke. Rick en Joyce stonden reserve en Vera is geblesseerd. De wedstrijd kon 
beginnen. Het stond al snel 0-2  door 2 hele mooie schoten van Thijs. Daphne scoorde ook een heel mooi 
doelpunt. 3-0. Toen kregen we een doelpunt tegen, maar al snel scoorde Lisanne 1-4. Onze schoten vielen 
er lekker in. Ook Esmee scoorde een doelpunt net zoals Michael, maar helaas kregen we er ook 1 tegen 3-5. 
Dijkvogels ging fouten maken in ons voordeel. We kregen een strafworp en Thijs legde hem er mooi in. 
Iedereen had het warm en we moesten veel drinken. We zate lekker in de wedstrijd, Thijs scoorde een vrije 
bal, Ruben een schot en Femke ook een schot. Dat maakte de stand op 3-9. We kregen wel een schot tegen 
4-9. Door het vele drinken scoorde we heel veel : 4-10 door Michael, 4-11 door Ruben, 4- 12 weer door 
Ruben. Dijkvogels bleef volhouden en scoorde 5-12. Michael die ook weer raak schoot bracht de stand op 5-
13 en ook Ruben scoorde 5-14. Door een fout van ons scoorde Dijkvogels een vrij bal en nog een vrije bal… 
7-14. We stonden nog steeds met 10 punten verschil voor, en het duurde niet lang meer of de wedstrijd was 
afgelopen. Esmee en Ruben scoorde 2 hele mooie doelpunten 7-16. Jammer genoeg scoorde Dijkvogels 3 
doelpunten 10-16. En de laatste 2 doelpunten dat wij scoorde kwamen van Ruben en Esmee! de stand is 
10-18 geworden.  Zaterdag spelen wij nog 1 wedstrijd thuis tegen Fortuna die we gaan winnen. Ouders 
bedankt voor het aanmoedigen en Joyce bedankt voor het reserve zitten! 
Tot volgende week! 
Groeten Valto B1 
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Ondo C4 – Valto C3 
We speelden uit tegen Ondo C4 in ’s Gravenzande. Toen we de wedstrijd begon wouden we heel graag 
winnen want dan hebben we kans om ongeslagen kampioen te zijn. De eerste 2 ballen werden gescoord 
door Valto. Daarna scoorde Ondo 1 bal. Daarna scoorde Valto nog 3 ballen. Toen scoorde Ondo nog een 
keer en daarna Valto. Toen was het rust. De stand was 2-6 voor Valto. Intussen begon de zon lekker te 
schijnen en werd het heel warm. Toen begonnen we aan de tweede helft van de wedstrijd. De eerste bal van 
de tweede helft werd door Valto gescoord.  Daarna scoorde Ondo een doelpunt. Toen kregen wij een 
strafworp en die ging raak. Daarna scoorde Ondo weer.  Toen scoorde Ondo nog een keer en daarna 
scoorde Valto weer. Daarna scoorde Ondo weer en toen maakte Valto het laatste doelpunt van de wedstrijd. 
De eindstand was 6-10. 
Tessa bedankt voor het invallen. 
Luuk uit de C3 
 
De kampioensthriller Valto D3- Avanti D4 
Afgelopen zaterdag was het erop of eronder voor de D3. De winnaar van deze wedstrijd werd kampioen. 
Omdat de D3 speelt in een poule van 7 hadden we deze tegenstander nog niet gehad, dus vooraf kon er 
niks gezegd worden over de tegenstanders. Vorige week was er een matige pot gespeeld tegen de 
hekkensluiter, en vandaag moest het beter. Het weer zat mee, alle trainers en coaches waren er en ook wel 
fijn; het was de eerste wedstrijd van de D3 dit veldseizoen dat er niemand afwezig of geblesseerd was! De 
ideale omstandigheden voor een mogelijk kampioenschap. Na de yell van onze aanvoerster Jytte; “Valto D3 
moet je ontdekken, Valto scoort vanaf alle plekken. Hoe krijgt Valto dat voor elkaar? Rennen, schieten, 
scoren, klaar!” kon de wedstrijd gaan beginnen. Konden de D3’ers hun hoofd koel houden in deze warme 
kampioenswedstrijd? 
Het was meteen een spannende gelijk opgaande wedstrijd en de aanval met Julia, Sanne, Emma (als 
jongen) en Bart kregen goede kansen, maar het was Avanti met een lucky-shot dat de wedstrijd opende op 
0-1. Toen ging het aanvalsvak los, of nog beter gezegd, Bart ging los. Zijn jongen kon het allemaal niet meer 
volgen en na een doorloop en twee afstandsschoten had Bart de stand op een 3-1 voorsprong gezet. Het 
aanvalsvak was nog niet klaar en nu was het Emma die haar jongen te slim af was en zo werd het 4-1. De 
nieuwe aanval met Ivar, Marit (als jongen), Maaike en Jytte waren vastbesloten om de score op te voeren, 
maar met een heleboel pech lukte dat niet. In het aanvalsvak van Avanti moesten de jongens de vier 
doelpunten goed gaan maken en tot grote ergernis van de Avanti-coaches lukte gelukkig dat ook niet. Op 
slag van rust kwam Avanti nog op 4-2 en toen was het tijd voor koude limonade. De koppies moesten koel 
blijven, we waren er nog niet. Nog lang niet, zo bleek vlak na rust want Avanti kwam vlakbij met 4-3. En net 
zoals aan het begin van de wedstrijd was dit een wake-up voor de D3 en vier minuten later stond het 6-3 
door een doelpunt van Julia en weer eentje van Emma. De coaches van Avanti hadden duidelijk de pest 
erin, want er werd een jongetje flink heen 
en weer gerammeld, en met allerlei wissels 
onder de naam van blessures werden er 
kinderen van het ene vak naar het andere 
verplaatst bij de tegenstander. Het maakte 
allemaal niets meer uit, want na 50 
minuten knokken stond er een 6-3 
eindstand op het scorebord.  
Wij, de trainers en coaches, zijn trots op 
deze prestatie. Iedereen heeft zijn eigen 
talenten en samen vormen jullie een goed 
en gezellig team die met elkaar ergens 
voor willen gaan! Een superprestatie en 
een verdient kampioenschap! Avanti werd 
op eigen kracht en met goed samenspel 
verslagen. Volgende week nog een 
wedstrijd uit bij GKV, en dan kunnen jullie 
misschien ook “ongeslagen” toevoegen 
aan dit leuke seizoen.  
 De trotse coaches en trainers van 
de D3 
 
Kampioenswedstrijd Valto D3 tegen Avanti D4  
We hadden de kampioenswedstrijd tegen Avanti en we hadden gewonnen met 6-3!!!!!!!!!! 
In de 1e tien minuten scoorden Bart al 3 keer! 
En Emma scoorde het 4e schot. Na de 2e helft scoorde Julia en Emma ook nog. 
En toen waren we echt KAMPIOEN! 
Groetjes Sanne  
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E1 Kampioen! 
Afgelopen zaterdag  was  een spannende dag voor ons. Met nog 2 wedstrijden te spelen konden we al 
kampioen worden. Maar daarvoor moest  wel de nr3 ( Meervogels) van  de nr2 (Veo) winnen. Dus Michiel 
Meervogels bellen voor de wedstrijd, maar helaas ze namen de telefoon niet op. Gewoon maar lekker 
beginnen met de wedstrijd tegen Refleks (de onderste van de poule)en gaan winnen! We begonnen gelijk 
lekker het stond al snel 1-0. In  de rust was het 8-0 voor ons! Verliezen zouden we zeker niet meer. Inde rust 
vertelde Michiel dat Meervogels had gewonnen van Veo en wij dus Kampioen zijn ☺ Joepi, gelijk de haren 
oranje geverfd en weer verder met de wedstrijd. Bijna iedereen heeft een doelpunt gescoord! Het fluitsignaal 
klonk en we eindigden met 17-2! De muziek ging aan, en we konden gaan feesten. Taart eten en gesmeten 
☺ Jammer dat Twan gelijk zelf moest spelen anders had hij ook taart in zijn haren gehad. Daarna heeft 
Michiel ons met de tuinslang afgespoeld en zijn we met onze kleding aan gaan douchen! 
Zaterdag spelen we nog tegen Veo, die we natuurlijk ook willen winnen, en dan weer een klein feestje! 
Groetjes Linda en Thomas 
 
KVS E2 – Valto E2 
Vandaag moesten we tegen KVS E2 spelen in Scheveningen. Dit was een spannende wedstrijd voor ons, 
want bij gelijkspelen of winnen zou dat betekenen dat we kampioen konden worden. We stonden namelijk al 
3 punten voor op de nummer 2 Dijkvogels. 
Het weer was prachtig, veel beter als de week ervoor. De haren werden oranje gemaakt, zoals dat hoort bij 
een echte kampioenswedstrijd. In het begin werd al duidelijk dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden. 
Laura scoorde de 0-1, waarna snel de 1-1 volgde. Daarna volgde de 1-2 Elise en 1-3 Jordan, dit was ook de 
ruststand. In de tweede helft ging KVS flink door en scoorde de 2-3 en 3-3. Toen Laura 3-4 en KVS de 4-4. 
Daarna waren er over en weer nog kansen en was het super spannend. De eindstand was 4-4 en dat was 
genoeg voor het welverdiende kampioenschap. Dit werd uitgebreid gevierd eerst even snel bij KVS en 
daarna taart eten    bij Valto. 
  
Groetjes, Sanne 
 
Valto E3 kampioen? 
Er is een kleine mogelijkheid dat de E3, na de E1 en de E2, ook kampioen gaat worden. Als de E3 zaterdag 
van Ready E3 wint dan mag de E3 zich scharen onder de al vele kampioenen bij Valto. Kom in grote getale 
naar de wedstrijd en moedig onze kanjers van de E3 naar de overwinning toe. De wedstrijd begint om 
12.50u, zorg dat je op tijd bent, want vol is vol. We hebben jullie steun hard nodig, want de statistieken zien 
er niet goed uit: 
3x gespeeld tegen Ready 
1x gelijk         5-5 
2x verlies       3-1 en 5-2 
Dus nogmaals kom in grote getale, neem opa's, oma's, neven, nichten ooms ,tantes buurmannen, 
buurvrouwen papa's, mama's en alles wat beweegt mee, om jullie aan te moedigen. En laat ze een heleboel 
herrie meenemen. Hoe meer herrie hoe meer plezier. Misschien kan onze supportersvereniging OTLAV hier 
in wat betekenen? Ik verwacht namelijk dat er heleboel supporters van Ready mee komen. 
Het zou een prachtige afsluiting zijn van een fantastisch seizoen. Kampioen in de vierde klasse eerste helft 
veldseizoen.Bijna laatste in de zaal!! We speelde wel derde klasse. Kampioen in de derde klasse? Tweede 
helft veldseizoen. Mochten we onverhoopt niet winnen dan wil ik jullie alvast duidelijk maken dat jullie voor 
ons(Marije, Danny en Ruben) al hele grote kampioenen zijn. M.a.w. bij winst of verlies, we gaan gewoon 
feest vieren.  
LETS GO PARTY, 
 
Danny 
 
Odo e2 tegen Valto e3 
Afgelopen zaterdagochtend vertrokken met bijna alle ouders en natuurlijk de kinderen en coaches naar Odo 
in Maasland. 
Een spannende wedstrijd tegen Odo E2. Deze wedstrijd was belangrijk om nog kans te maken om kampioen 
te worden. Dus moest er gewonnen worden… het zou dus spannend worden. 
Na het startsein stonden we al snel 1-0 achter maar de moed werd niet opgegeven en de vele ouders 
moedigden in opdracht van Danny zeer enthousiast de kinderen aan vanaf de kantlijn. Al snel werd er 
gescoord en het stond 1-1 en zo gingen we ook de rust in. 
Na de rust gingen de kinderen weer vol goede moed er tegenaan, het ging als een speer.. al snel was het 1-
2 en daarna 1-3 Odo vocht goed terug en het werd 2-3 maar Valto ondanks dat je de rode gezichten zag en 
bijna hangende tongen werd er weer gescoord 2-4 wauw ze blijven maar door knallen onze kanjers, het 
laatste doelpunt van Valto werd helaas afgekeurd. Maar de eindstand is geweldig 2-4 voor Valto E3 
Wat hebben jullie een super goede wedstijd gespeeld !  
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Wij hebben ervan genoten. 
 
De moeder van Marith 
 
Valto F1 – Avanti F1 (10 mei) 
We mochten op veld 1 spelen, dus kon al het publiek lekker droog tegen de kantine aan staan. En konden de spelers 
van de F1 beginnen. Met vol goede moed werd er goed verdedigd en wij scoorde de 1-0 van een mooi afstand schot. 
We zaten er goed bij met ze allen. Het mocht nog wel iets feller op de bal, maar tot de rust bleef het zo staan. Na de 
rust ging het snel en het stond het zo 2-2. De wedstrijd leek wel net iets te lang te duren, want we hadden wat moeite 
met verdedigen. In de laatste 10 min. scoorde Avanti de 2-3 en al snel ging het fluit signaal. Maar als je nu ziet dat 
we na een paar wedstrijden al aardig mee kunnen komen in de eerste klasse, maar nog net niet winnen dan komt het 
best weer goed. Verder hebben we nog een leuk vooruitzicht , nog twee wedstrijden en de einddag en daarna 1 
nacht je op kamp. Milan en Tim hebben alvast geoefend met bij elkaar te slapen. 

Groetjes Marco en Milan Lansbergen  

 
Valto F1 – Velocitas F1 
Zo, 1 van de laatste wedstrijden van het buitenseizoen. 
En tegen Velocitas, waar we de vorige keer net van verloren hebben met 8-6. 
Dus misschien zijn er dit keer wel kansen om toch nog een paar puntjes binnen te sprokkelen.  
 
De concentratie voor de wedstrijd was minimaal, allemaal lekker door elkaar heen rennen en met van alles 
bezig behalve de te behalen punten. Maar als de wedstrijd begint, is iedereen er weer klaar voor. Valto 
schiet lekker veel op de korf, maar helaas is het toch Velocitas die het eerste doelpunt maakt. Dan gaat 
Valto er weer goed tegenaan, weer volop schieten. Helaas weer Velocitas die scoort, 0-2. Gelukkig scoort 
Nouky dan een punt, 1-2. 
 
Valto heeft heel de wedstrijd veel meer kansen, schiet veel vaker op de korf, maar helaas blijkt het scoren 
toch wel heel moeilijk. Velocitas heeft bijna geen kansen, maar schiet wel raak, 1-3. 
Vooral de heren van Velocitas blijven goed aanvallen, en zijn toch wel erg snel. Maar onze mannen zijn ook 
erg snel, zodat Velocitas niet meer kan scoren. En onze dames schieten er op los. Nog een bal van Estelle, 
die er net uitdraait.. JAMMER. En dan toch nog een doelpunt van Nouky, 2-3. 
En Tim maakt op het laatst nog de gelijkmaker, 3-3, het eindigt met een heel verdiend gelijkspel.  
Had nog wel meer in gezeten, maar het eerste puntje in de competitie is binnen. 
De rest van de dag gaan we lekker genieten van het zonnetje ! 
 
Nouky & Melanie 
 
Avanti F6 - Valto F2 
Zaterdag vertrokken de spelers vol spanning naar Pijnacker. Coach Johan kon helaas niet mee. Het  beloofd 
een  spannende wedstrijd te worden. Allebei de teams kunnen kampioen worden!! Het team heeft tijdens de 
wedstrijd 3 coaches om ze er doorheen te helpen. Coaches Leonie, Chris en Pámela, zo kunnen we Coach 
Johan evenaren. De warming-up gaat goed, 100 keer overgegooid zonder de bal te laten vallen. Het team 
groeit ervan!  De eerste helft gaat Valto goed van start en is Avanti in de minderheid. Valto speelt veel 
aanvallend en krijgt  veel kansen om te scoren. Uiteindelijk lukt het Suzanne om de bal er in te krijgen door 
een mooi samenspel met Brecht!! 0-1 voor Valto! In de eerste helft  laat Valto  zien dat ze een team zijn 
waarin iedereen meespeelt. Brecht en Yara proberen meerdere keren gericht te schieten op de korf. Mike is 
fel in het onderscheppen van de bal. Suus is van de mooie afstand worpen. Iris is een kei in verdedigen. Er 
word overlegd, gericht gegooid, goed verdedigd en er worden al doorloopjes gedaan. Voor de meegereisde 
supporters is het mooi om te zien. Dan het fluitsignaal! Rust, de bidons worden gulzig leeggedronken 
en daarna weer bijgevuld het is heel warm weer om te spelen. Een peptalk van Coach Chris en het door 
hem  beloofde ijsje bij winst maakt het team klaar voor de 2e helft. Kunnen ze de 0-1 voorsprong vast 
houden? Avanti heeft ook een behoorlijke peptalk gehad. Ze gaan vol in de aanval en Valto lijkt er door 
verast te zijn. Ze moeten flink in de verdediging en dat is pittig. Het duurt niet lang voor dat ze een tegenpunt 
krijgen 1-1. Alle alarmbellen gaan rinkelen bij het team: " O nee, ons ijsje roepen ze". Dit is een aanleiding 
voor de Coach van Avanti om zijn team ook ijs te beloven bij winst. Het gaat nu hard tegen hard de strijd om 
het ijs euhh kampioenschap natuurlijk... Er word over en weer aanvallend gespeeld. Beide teams zijn  echt 
aan elkaar gewaagd. Avanti weet de 2-1 te scoren. Het team is wanhopig en wil echt niet hun beloofde ijs 
afstaan. De laatste 10 minuten gaan in, Mike komt er in en wil zich er niet bij neerleggen en herinnerd het 
team nogmaals aan het ijs. Na een aantal aanvallen van Valto waarin ze laten zien dat er niet met ze valt 
te sollen scoort Mike! Yes! 2-2 Het team lijkt weer hoop te hebben ondanks de warmte die toch een beetje 



De Bijblijver, 5 mei 2014 20 

zijn tol gaat eisen doen ze er een schepje boven op. Ze spelen fel dit word onze overwinning lijken ze te 
denken. De spanning is niet te harden. De meegekomen supporters lijken wel ineens 3 jaar ouder te zijn 
geworden. Er word aangemoedigd van uit alle kanten. En het werkt Suus scoort het alles beslissende punt! 
2-3 voor Valto. Yes! Met nog 2 minuten te gaan moet Valto alles er uit halen in de verdediging. De coach van 
Avanti is niet erg blij en schreeuwt tegen zijn team  om het hoe dan ook voor elkaar te krijgen om te scoren. 
Valto laat zich er niet door afschrikken zelfs niet door de telkens over  vliegende helikopter tijdens de 
wedstrijd. Het zijn bikkels!! Nog een laatste worp van Avanti (waardoor ouders spontaan grijs werden) die 
gelukkig mis ging. Dan het fluitsignaal!! Yes!!!! Het ijs is binnen, het kampioenschap ook!! Er volgt een 
complete ontlading bij de spelers, coaches en supporters. Pfff wat was het spannend. Maar wat een top 
team! Ze zijn ijzersterk teruggekomen. De spelers rennen naar de kantine voor hun welverdiende ijs en wat 
smaakt overwinning toch goed!!  Bij terugkomst treffen we in de bus dansende en zingende  kinderen aan op 
het lied kampioenen. De kinderen stappen de bus uit en rennen het Valto terrein  op, al roepend �we zijn 
kampioen�.  Het is nu goed tot ze doorgedrongen!!  Iris, Brecht, Yara, Suzanne en Mike jullie hebben een 
geweldige wedstrijd gespeeld. Jullie laten zien wat teamwerk is en dat jullie doorzettingsvermogen hebben. 
Top gedaan!  Volgende week de huldiging! Het word een groot feest! Met natuurlijk jullie eigen topcoach 
Johan! 
                              Groetjes  Mike en Pámela 
 
DKC F2 – Valto F3 
Met dit weer krijg je toch gewoon zin om te korfballen! Onze F3 had er in ieder geval weer zin. Na een goede 
voorbereiding gingen we vol goede moed van start. We hadden veel de bal en er waren genoeg kansen. 
Maar die gingen of mis, of de scheidsrechter vond hem wéér verdedigd. Maar gelukkig lukte het bij de 
tegenpartij ook niet. 
Met rust stond het dan ook nog 0-0. Nikki zorgde voor de nodige afkoeling. Zij voorzag de kinderen van 
water en niet alleen om te drinken! Maar ook Nikki moest er aan geloven, zij werd ook nat gegooid !! 
Na de rust wist DKC te scoren. Helaas! Want wij waren echt beter. Maar ondanks dat het toch wel warm was 
om te spelen, bleven jullie proberen en bleven jullie vooral schieten. Maar nee, ze wilden en gingen er 
gewoon niet in. DKC kreeg een tweede kans en benutte deze ook. Dus 2-0. En daar bleef het ook bij. 
Helaas, een doelpunt aan onze kant was zeker terecht geweest, maar volgende keer beter. 
Jullie speelden echt heel goed. Er werd lekker samen gespeeld en er waren kansen genoeg.  
De strafworpen werden wel door ons gewonnen. Met 6-7! En het leuk hiervan was, dat iedereen van ons een 
keer had gescoord! En Anne wel een paar keer. 
 
Groetjes, 
Helma (mama van Tristan) 
 
Valto F4 
Zaterdag 17 mei speelde VALTO-F4 tegen LYNX F2. En dat beloofde een spannende wedstrijd te gaan 
worden want we hadden hier wel te maken met de koploper! Wat een heerlijk weertje was het, het hele team 
was compleet en iedereen had er zin in, VALTO F4 ging er tegen aan.  Er werd gelijk al super goed 
gespeeld, lekker verdedigd en al heel snel werd er door Renske gescoord, wat een feest!! 
LYNX had gewoon duidelijk moeite om de bal richting hun korf te krijgen en door het goede samenspel van 
VALTO werd er na een minuut of 12 weer gescoord door Renske.  Nog voor de pauze heeft LYNX een 
tegen doelpunt gescoord en zo gingen we met 1 – 2 de pauze in. Heerlijk limonade gedronken op het veld, 
genietend in het zonnetje. 
Ook de tweede helft had VALTO weer erg veel de bal, LYNX heeft wat nieuwe spelers in gezet en probeerde 
zeker terug te komen maar Luna maakt uiteindelijk nadat ze gewisseld was het 3e punt. En dat betekende 
dat VALTO er nu toch wel heel erg lekker voor stond, dit gaf ze vleugels. Uiteindelijk heeft Renske nog een 
4e en een 5e punt gescoord en is de wedstrijd met 1 – 5 geëindigd. VALTO heeft een geweldig goede 
wedstrijd gespeeld.  En we hadden nog feest want Kees was jarig en daar hebben we flink voor gezongen. 
 Alle kinderen werden getrakteerd op heerlijke koeken en zo hadden we dubbel feest!!! Op naar volgende 
week…. wie weet ;-)) 
  
Groetjes Irma  
 
Valto F5 tegen DES F2!
Vandaag lekker thuis spelen. Even over 10u, de wedstrijd gaat goed van start, binnen korte tijd scoort Mieke 
het eerste doelpunt. Echter niet lang daarna maakt DES het gelijk spel. Het bleef lange tijd gelijkspel met 
een hoop kansen voor Valto. Gelukkig scoorde Maartje niet lang voor het einde nog een doelpunt. Korte tijd 
daarna klonk het fluitsignaal. 2-1 gewonnen. Yippie. 
 
 


