


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

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

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

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

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



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

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

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

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

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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De Bijblijver 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv-valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
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NOG 16 ........ 
Geen pasfoto -> geen spelerskaart -> geen wedstrijden spelen... 
 
 
Al 54 leden hebben hun pasfoto ingeleverd, dank hiervoor! 
Helaas zijn er nog 16 leden die dit nog niet hebben gedaan. 
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   A3   
Laura Rijcke Sjors Jansen 
VALTO 2   C1   
Mirjam Boekestijn Noortje Geest, van  
Manon Ende, v.d. C3   
VALTO 3   Noa Meulmeester, de  
Dennis Voskamp Vera Barendse 
VALTO 4   D2   
Sandra Poot Rosanne Mulder 
VALTO 6   D3   
Laurens Eijk, van  Ivar Stok, van der  
Daniël Verbaan E3   
VALTO 7   Stan Keijzer 
Niels Buuren, van  
VALTO 8   
Leonie Oosterhout, van  
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Uitslagen zaterdag 24 mei 2014 
Swift 1 - VALTO 1 17 - 15 

Albatros 3 - VALTO 2 14 - 17 

VALTO 4 - Zkc '31 3 12 - 12 

GKV 3 - VALTO 6 13 -   2 

VALTO 8 - Fiks 6 6 - 17 

VALTO 7 - ODO 7 3 -   7 

ALO A1 - VALTO A1 8 - 16 

VALTO A2 - KVS / Maritiem A2 7 - 14 

ALO A2 - VALTO A3 4 - 11 

VALTO B1 - Fortuna / MHIR B2 7 - 10 

VALTO B2 - Achilles B2 2 -   8 

VALTO B3 - De Meervogels B4 14 -   1 

VALTO C1 - Excelsior C1 10 -   4 

ONDO C3 - VALTO C2 1 -   6 

VALTO C3 - De Meervogels C5 
 

Tempo D1 - VALTO D1 15 -   6 

Fortuna / MHIR D2 - VALTO D2 11 -   0 

GKV D2 - VALTO D3  
VEO E1 - VALTO E1 1 -   5 

VALTO E2 - ONDO E3 6 -   1 

VALTO E3 - Ready E1 3 -   2 

Avanti E5 - VALTO E4 2 -   2 

ONDO F1 - VALTO F1 10 -   6 

VALTO F2 - KVS / Maritiem F4 6 -   2 

VALTO F3 - ALO F3 2 -   2 

VALTO F4 - Excelsior F3 1 -   1 

VALTO F5 - ONDO F6 3 -   1 

 
 
Nabeschouwingen wedstrijden senioren 
Laatste competitie wedstrijd van het seizoen. Voor sommige teams erop of eronder; anderen hadden niks 
meer op het spel en konden de competitie rustig uitspelen. 
 
Selectie 
VALTO 2 mocht donderdag spelen, zodat iedereen zaterdag mee kon naar Middelburg met het eerste. Een 
heerlijke korfbal avond en dat bleek want in Zwijdrecht tegen Albatros werd het een doelpuntrijke wedstrijd. 
Met een 9-9 ruststand werd er uiteindelijk netjes met 14-17 gewonnen. Het tweede is in de competitie op een 
keurige derde plaats geëindigd. Op zaterdag werd er door VALTO 1 gespeeld tegen Swift. Voor beide 
ploegen stond er heel wat op het spel, voor VALTO was 1 punt voldoende voor handhaving. VALTO speelde 
goed en wist de Zeeuwen lam te leggen, met rust was er dan ook de zeer verdiende 7-9 voorsprong. Na rust 
ging werd het tij gekeerd en kwam Swift met lange aanvallen terug in de wedstrijd. Swift kwam VALTO 
voorbij en deze voorsprong gaven ze helaas niet meer prijs. Concurrent Kinderdijk heeft zaterdag gewonnen 
van Pernix, een beslissingswedstrijd zal uit gaan maken wie er in de eerste klasse mag blijven en wie nog 
een degradatieduel moet gaan spelen voor handhaving.  
VALTO 4 speelde thuis tegen ZKC'31. Het vierde is de laatste tijd goed op dreef en dat werd vandaag ook 
laten zien. Tegen de middenmoter uit Zaandam werd een keurig gelijkspel binnengehaald.  
In alle vroegte mocht VALTO 6 vertrekken richting GKV. Aangesterkt door de toppers Fleur, Yoni en Sascha 
werd het een leuke wedstrijd als afsluiter van het eerste korfbalseizoen van dit jongste senioren team. GKV 
was zaterdag wel net een maatje te groot voor het zesde en helaas werd er dan ook verloren. 
VALTO 7 speelde thuis tegen ODO. Het zevende had deze zaterdag moeite mer scoren, een echt 
zwaarbevochten wedstrijd kon het dan ook helaas niet worden en er werd verloren met 3-7. De bronto's van 
VALTO 8 speelde deze week op woensdag avond nog een in te halen wedstrijd. Het heerlijke korfbalweer 
mocht bevroor het achtste niet baten want Fiks wist de korf heel erg makkelijk te vinden, na 70 minuten 
stond er een 6-17 nederlaag op het scorebord. 
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Nabeschouwingen jeugdwedstrijden 
Afgelopen zaterdag stonden voor de meeste teams alweer de laatste wedstrijd op het programma. ’s 
Ochtends viel er een beetje regen, maar eigenlijk is het de verdere dag prima weer geweest, al stond er af 
en toe best wat wind. Bij de jeugd werden 18 wedstrijden gespeeld: 9 keer werd er gewonnen, 5 keer 
verloren en 4 keer gelijk gespeeld. Er kwamen ook weer nieuwe kampioenen bij, waardoor de teller nu op 11 
kampioenschappen staat (incl. de A1). Dat is een hele prestatie en ik kan me zomaar voorstellen dat dit een 
record is!! VALTO B2 en VALTO F4 wisten het niet te halen, maar voor de volgende teams was het wel 
feest: VALTO E3, VALTO F2 en VALTO F5. Voor een ander team kwam het onverwachts en pas later toen 
de uitslagen van de andere teams bekend werden, maar VALTO C2 is ook kampioen. Gelukkig mogen zij 
nog een inhaalwedstrijd spelen, waardoor het kampioenschap nog wel even goed gevierd kan worden.  
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Fortuna B2. Een wedstrijd om de eer. De B1 wilde graag sportieve revanche 
nemen op de heenwedstrijd, waarin VALTO werd verrast door het spel van Fortuna. Dit keer waren ze 
gewaarschuwd! Toch liep ook dit keer VALTO B1 weer achter de feiten aan en speelde Fortuna het net even 
wat slimmer dan VALTO. Uiteindelijk werd het 7-10 en zo eindigen VALTO en Fortuna met vier punten 
samen op de laatste plaats. Opvallend dat voor VALTO alle vier de punten gehaald werden tegen kampioen 
Dijkvogels B1.  
VALTO B2 speelde thuis tegen Achilles B2. Bij een gelijkspel of winst kon alsnog het kampioenschap 
gevierd worden. Waren het de zenuwen of de schrik van het wegvallen van Esmée vlak voor de wedstrijd?? 
Het wilde in ieder geval niet lukken. Al gauw keek VALTO tegen een flinke achterstand aan en dat kon niet 
meer goed gemaakt worden. Het werd maar liefst 2-8. Als Avanti en DES gelijk gespeeld hebben (dit staat 
op dit moment nog niet op Antilopen), zou het nog kunnen zijn dat alle vier de ploegen met 6 punten 
eindigen, maar daar gaan we maar niet van uit……. 
Kampioen VALTO B3 speelde thuis tegen Meervogels B4. Na het gelijkspel van vorige week wilde de B3 er 
alles aan doen om het seizoen positief af te sluiten en nog één keer een lekkere overwinning neer te zetten. 
Dit lukte, want het werd 14-1. Complimenten aan de coaches Bart Versteegen en Vincent Cornelisse, die er 
een hecht team van gemaakt hebben! 
  
C-jeugd 
Kampioen VALTO C1 speelde thuis tegen Excelsior C1. In het begin kon Excelsior nog een beetje 
aanhaken bij het scoren, maar al snel werd duidelijk dat VALTO de betere ploeg was en terecht kampioen 
was geworden. Er werd met 10-4 gewonnen.  
VALTO C2 speelde uit tegen ONDO C3. Door de onderlinge resultaten bij andere wedstrijden was het voor 
de C2 ook nog mogelijk om kampioen te worden, maar dan moest er wel gewonnen worden van ONDO. Dit 
lieten de spelers zich geen tweede keer zeggen, want vanaf het begin van de wedstrijd ging iedereen vol 
voor de winst. Dit resulteerde in een 1-6 overwinning. ONDO en Fortuna zijn nu uitgespeeld en hebben 6 
punten. VALTO heeft nu ook 6 punten en moet nog een wedstrijd spelen tegen HKV C2, die 4 punten heeft. 
Als VALTO die wedstrijd verliest dan hebben alle vier de ploegen 6 punten en is iedereen kampioen. Maar 
VALTO gaat er natuurlijk alles aan doen om in ieder geval een punt te halen, zodat ze alleen kampioen 
worden!! VALTO C3 speelde thuis tegen Meervogels C5. VALTO C3 was al kampioen, want alle vijf de 
eerdere wedstrijden werden al gewonnen. Het feestje was echter uitgesteld tot de laatste thuiswedstrijd, dus 
wilde de C3 nog wel even laten zien waarom ze kampioen geworden waren. Uit werd er met 1-6 van 
Meervogels gewonnen, dus dat moest te doen zijn. Maar Meervogels was er op gebrand om de punten niet 
zo maar cadeau te doen en gaf flink strijd. Uiteindelijk werd het een gelijkspel, 4-4. Voor coaches Peter de 
Rijcke en Leontine Braat was het tegelijk hun afscheid als coach. Na vele jaren zich ingezet te hebben, is het 
nu tijd om te stoppen, bedankt voor jullie inzet!! 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen Tempo D1. Tempo had pas twee punten gehaald en VALTO vier, dus de 
verwachting was dat dit een gelijk opgaande strijd zou worden. Niets was minder waar. Er was bij VALTO 
weinig terug te zien van het goede spel van vorige week en al gauw werd er tegen een flinke achterstand 
aan gekeken. Uiteindelijk werd er met 15-6 verloren. Jammer! 
VALTO D2 speelde uit tegen Fortuna D2. Zou er voor VALTO nog wat eer te behalen zijn in deze zware 
poule?! Helaas niet ,want ook deze wedstrijd was de D2 kansloos en werd er met 11-0 verloren. Deze poule 
was duidelijk veel te sterk voor onze D2 en dat is jammer, want het is niet erg om te verliezen, maar elke 
keer met zulke grote cijfers is natuurlijk niet leuk!! Gauw vergeten en op naar het volgende seizoen met 
nieuwe kansen!! 
Kampioen VALTO D3 speelde uit tegen GKV D2. VALTO D3 had alle wedstrijden nog gewonnen en dus 
wilde ze deze wedstrijd ook winnen, om zo ongeslagen kampioen te worden. De tegenstander had pas twee 
punten gehaald, dus dat moest mogelijk zijn. Het werd inderdaad een wedstrijd in stijl, die de D3 winnend af 
wist te sluiten, 3-9. En dus 12 punten uit 6 wedstrijden, de volledige winst!! 
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E-jeugd 
VALTO E1 speelde uit tegen VEO E1. Na het kampioensfeestje van vorige week moest de E1 nog één keer 
aan de bak. De spelers waren er op gebrand om ook deze pot te winnen, want dan zouden ze ook echt 
alleen kampioen zijn in de poule. Er werd een prima wedstrijd neer gezet, die met 1-5 werd gewonnen. 
Alleen kampioen in de 1e klasse is een prestatie om trots op te zijn! 
Kampioen VALTO E2 speelde uit tegen ONDO E3. De vorige keer werd er tegen deze ploeg gelijk 
gespeeld, maar nu het kampioenschap al binnen was, wilde de E2 dit keer natuurlijk winnen. Ook hier 
moesten er nog punten gehaald worden om de concurrent definitief aan de kant te zetten en alleen 
kampioen te worden. Dit was terug te zien in het spel, want dit keer was VALTO de betere ploeg en er werd 
met 1-6 gewonnen! 
VALTO E3 speelde thuis tegen Ready E1. Door de verkeerde informatie op Antilopen vorige week klopte het 
stukje in de nabeschouwingen niet, want de E3 kon wel degelijk nog kampioen worden. Dan moest er nog 
wel gewonnen worden van Ready en dat was dit seizoen nog niet eerder gelukt. Er werd eerder al twee keer 
verloren van dit team en één keer gelijk gespeeld. Maar de E3 is gedurende het seizoen gegroeid en heeft 
laten zien dat ze heel goede wedstrijden kunnen spelen, dus met hulp en steun van het publiek zou het 
misschien wel lukken om thuis dit team te verslaan. Het werd een heel spannende wedstrijd, waarin beide 
ploegen aan elkaar gewaagd waren. Lang leek het er op dat het gelijk zou worden, maar in de allerlaatste 
minuut van de wedstrijd werd door VALTO het winnende doelpunt gemaakt en werd het 3-2 en was het 
kampioenschap een feit.  
VALTO E4 speelde uit tegen Avanti E5. Thuis werd er met 1-0 van deze ploeg gewonnen, maar dat was de 
enige wedstrijd die Avanti verloren had en dus stond dit team inmiddels bovenaan en konden ze nog 
kampioen worden. Als invalcoaches waren er een paar meiden van de C1 mee, omdat de vaste coach zelf 
moest spelen. De vorige keer was dit niet goed afgelopen, maar nu met het enthousiasme van deze jonge 
meiden werd er toch knap gelijkgespeeld tegen de koploper, 2-2.  
  
F-jeugd 
VALTO F1 speelde uit tegen kampioen ONDO F1. De vorige keer werd er met 13-3 verloren, maar dat was 
voor de F1 één van de eerste wedstrijden in de 1e klasse. Inmiddels zijn we een paar wedstrijden verder en 
is de F1 duidelijk sterker geworden. Zou de F1 het ONDO moeilijk kunnen maken?! Echt spannend werd het 
helaas niet, maar er werd wel met een kleiner verschil verloren dan de vorige keer, 10-6. Helaas dus maar 
één punt gehaald in de 1e klasse, maar uiteindelijk word je van deze wedstrijden wel sterker! 
Kampioen VALTO F2 speelde thuis tegen KVS F4. Vorige week werd eigenlijk al het kampioenschap 
binnen gehaald, maar om niet op gelijke hoogte te komen met de concurrenten moest er nog minimaal een 
punt gehaald worden tegen KVS. Aangemoedigd door flink wat publiek ging de F2 voor de volle winst. Er 
werd een stevige strijd geleverd en dat leverde uiteindelijk een prima overwinning op, 6-2. Het 
kampioenschap was binnen!! 
VALTO F3 speelde thuis tegen ALO F3. Uit werd er, na een gelijk opgaande wedstrijd, nipt met 0-1 
gewonnen en ook dit keer waren beide ploegen weer aan elkaar gewaagd. Eindstand was 2-2 en dus 
werden de punten eerlijk verdeeld.  
VALTO F4 speelde thuis tegen Excelsior F3. Er moest gewonnen worden om op gelijke hoogte te komen 
met Lynx F2 om zo samen kampioen te worden. Uit werd er met 3-2 van Excelsior verloren, dus VALTO 
moest aan de bak! En dat valt natuurlijk niet mee als er zoveel spanning en druk op staat en er zoveel 
mensen langs de kant staan. Het werd een spannende wedstrijd, die eindigde in een gelijkspel, 1-1. Net niet 
genoeg dus! Jammer, maar de spelers van de F4 staan nog aan het begin van hun carrière en dus zullen er 
nog andere kansen komen op een kampioenschap! 
Kampioen VALTO F5 speelde thuis tegen ONDO F6. Ook de F5 had vorige week al het kampioenschap 
binnen gehaald en ging er nu alles aan doen om de concurrenten niet langs zij te laten komen en alleen 
kampioen te worden. De vorige keer werd er met 0-9 van deze ploeg gewonnen, maar nu met zoveel publiek 
langs de kant, sloeg de spanning toch een beetje toe bij de spelers. Toch was VALTO de betere ploeg en 
kon de winst veilig gesteld worden, 3-1. En dus ook de F5 was alleen kampioen en het feest kon gevierd 
worden.  
  
 
 
KANGAROES 
Tot slot nog even een berichtje van de Kangaroes! Want ook al spelen zij nog geen wedstrijden, het is toch 
wel even leuk om te vertellen dat er afgelopen zaterdag maar liefst 22 kangaroes op ons veld liepen. Dit 
alles nog naar aanleiding van de Kangaroedag op 25 april. Het was een super gezicht om zoveel (kleine) 
kinderen op het veld te zien, die met veel enthousiasme ‘trainen’ kregen van de oudere jeugdleden! 
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Dinsdag 27 mei 2014 

2235 20:30 VALTO 5 Madjoe 5 A Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
 
Opstelling dinsdag 27 mei 
VALTO 5  Aanwezig: 20:00 uur 
Dames : Chantal, Lieselotte, Rosanne, Marleen, Leonie 
Heren :  Laurens, Roland, Johan, Ruben L,  Frank P   
 
 
 
Zaterdag 31 mei 2014 
1724 12:00 Achilles (Hg) 4 VALTO 5 A Kgr Pomonaplein Den Haag  

12855 11:00 HKV/Ons Eib C2 VALTO C2 A Kgr HKV/Ons Eibernest Den Haag  
12137 10:00 VALTO D1 VEO D1 B Kgr De Zwet De Lier  Thijs 
 
 
Opstellingen zaterdag 31 mei 2014 
VALTO 5  Vertrek: 10:45 uur 
Dames : Mariëlle, Chantal, Ria, Martine, Marije 
Heren :  Laurens, Roland, Johan, Ruben L, Frank P  
 
 
Data en opstellingen mogelijke beslissingswedstrijden nog niet bekend, meer informatie 
volgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Het was weer een spannende week. Wederom enkele 
kampioenen te bewonderen in de jeugd… Gefeliciteerd allemaal. 
Voor VALTO 1 verliep de zaterdag niet goed. Ondanks een prima 
wedstrijd net verloren van de kampioen. Concurrent voor degradatie Kinderdijk won vrij gemakkelijk van 
Pernix die daardoor op de tweede plaats eindigde. 
De status voor VALTO 1 is als volgt: ten eerste tegen Kinderdijk een wedstrijd om te bepalen wie op de 7e 
plek van de ranglijst gaat eindigen. Vervolgens zal die nummer 7 een degradatiewedstrijd tegen de nr 7 van 
poule 1D, KV Elburg uit Elburg. De datum is nog niet bekend! 
 
 
Beslissingswedstrijd VALTO 1: Publiek nodig! 
Het publiek, de traditionele 9e speler van VALTO 1 moet zich weer laten horen. Momenteel is het nog niet 
bekend wanneer de wedstrijd van VALTO 1 gespeeld gaat worden, maar zodra dit bekend wordt laten we dit 
weten via e-mail en website. En dan zullen we met z’n alle VALTO 1 moeten gaan steunen. Bereid u maar 
vast voor! 
 
 
Planning dit seizoen 
De meeste teams zijn klaar en trainen deze week voor het laatst in de oude 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 (één maal per week) door vanaf 1 juni tot aan het 
jeugdkamp van 21 juni. Gelijk een goed moment om met de nieuwe trainers kennis te maken.  
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Team Dag Tijd 
A1	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
A2	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
A3	   10,17,19	  juni	   20:00-‐21:00	  
B1	   Dinsdag	   19.30-‐20.30h	  
B2	   Dinsdag	   19.30-‐20.30h	  
C1	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
C2	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
C3	   Donderdag	   19.30-‐20.30h	  
D1	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D2	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D3	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
D4	   Dinsdag	   18.30-‐19.30h	  
E	  teams	   Donderdag	   18.30-‐19.30h	  
F	  teams	   Donderdag	   18.30-‐19.30h	  
 
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	   Ruben	  Kester	  
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	  
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	   Thijs	  Dijkstra	  
19-‐jun	   donderdag	   18:00	   VALTO	  F2	   ONDO	  F2	   De	  Zweth/1	   Maaike	  Ridder	  
19-‐jun	   donderdag	   18:00	   E3	   E4,E5	   De	  Zweth/1	   Laurens	  Verbaan	  

 
 
Een nieuwe KNKV Scheidsrechter 
Vanuit de opleidingen dit jaar kunnen we een nieuwe scheidsrechter verwelkomen. Ruben Kester heeft zijn 
diploma behaald als KNKC Scheidsrechter. Goed gedaan man! 
 
Toptrainers 
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 

27 mei Dinsdag 20:30 Arnold Kok 
3 juni Dinsdag 20:30 Arnold Kok 

 
Indeling volgend seizoen 
Het is bijna rond. Naar verwachting later deze week wordt de indeling gepubliceerd op de website. Houd het 
in de gaten! 
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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 bart@vanmuyen.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. 
 
 
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  __________________ 
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Nieuws van het bestuur  
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
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  
 
 
 
 
 
SINAASAPPELACTIE 
Op woensdag 11 juni organiseert VALTO weer de jaarlijkse sinaasappelactie. De opbrengst ervan hebben 
we heel hard nodig om al onze activiteiten te blijven doen! Dus hopen we dat iedereen die blij is met wat 
VALTO doet heel hard wil meehelpen om deze actie te doen slagen! 
Ik heb naast héél veel kinderen ook 27 rijders nodig! De bedoeling is dat we om 17:45 bij de Villa 
verzamelen om vervolgens de wijken in te gaan. Geef je dus op als rijder! Daarnaast verwacht ik alle 
kinderen om ons van 17:45 tot uiterlijk 20:00 te komen helpen! Het zou fantastisch zijn als er per team ca. 3 
ouders kunnen rijden. Bij een buitenwijk zijn er 2 kinderen per auto nodig. Bij een wijk in het centrum zijn 3 
kinderen per auto nodig.   
     Groeten, Hans Ridder 06-54600371 
 
 
 
 
 
 
Studio Stolze maakt promotiefilm kangoeroes! 
Waarschijnlijk hebben jullie allemaal meegekregen dat we tijdens de koningsspelen de Giga-Kangoeroe-Dag 
hebben gehouden. Op die dag zijn 365 kleuters bij VALTO komen sporten. 
Het was een geweldig evenement! Dankzij Jaap Stolze van Studio Stolze is hier een film van gemaakt die wij 
ter promotie kunnen inzetten. Daarnaast heeft Jaap er ook nog eens voor gezorgd dat er op de WOS 
getoond is hoe leuk het bij ons is. Geweldige promotie voor onze club dus! 
Jaap, van harte bedankt voor je inzet: wij zijn er enorm trots op! 
 
Namens het bestuur,  Hans Ridder  
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Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
30-‐05	   B3	  
06-‐06	   Geen	  schoonmaak	  
13-‐06	   F1	  	  
20-‐06	   Geen	  schoonmaak	  

27-‐06	   Geen	  schoonmaak	  
04-‐07	   F2	  en	  F3	  
11-‐07	   F4	  en	  F5	  

	  
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  Hans Ridder 
 
 
 
 
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 
 
 

_______________ Einde Bestuursnieuws  ______________ 
 
 
 
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! 
 
 
Hulp gezocht: Trainen geven op maandag 2 juni 
Maandag 2 juni komen alle teams die meedoen met het Priva Schoolkorfbaltoernooi voor een training naar 
het VALTO veld. Vanaf 17.00 uur zullen de trainingen zijn en die zijn om 19.45 uur afgelopen. We zijn op 
zoek naar heel veel trainers, zodat alles weer vlekkeloos kan verlopen. Geef je dus gauw op om te komen 
helpen. Omdat we ons voor kunnen stellen dat jullie tussendoor trek krijgen en moeten eten, zorgen wij er 
voor dat er tussendoor pannenkoeken voor jullie zijn!! 
 
Groetjes Frank de Rijcke, Leonie van Oosterhout, Joke van Oudheusden en Petra Dijkstra 
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Laatste nieuws!! VEO - toernooi op Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei) 
We gaan met maar liefst 19 teams naar het VEO-toernooi op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei: 
- 2 A teams 
- 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.  
Per team worden er rijders gezocht voor het brengen en halen, dus ouders kunnen zich opgeven bij de 
coaches! 
Handig om mee te nemen: 
-          Badlaken of picknickkleed 
-          Vuilniszak (om onder je kleed te leggen als het veld nattig is) 
-          Bij nattig weer: extra sokken en een extra shirt 
-          Bij mooi weer: zonnebrand 
-          Genoeg te drinken, lunchpakket en een beetje snoep en/of chips 
-          Evt. wat geld om iets te kopen 
-          Een klein spelletje voor tussendoor of iets te lezen 
En voor de ouders die komen kijken: een stoel is altijd handig! 
We hopen op mooi weer en een geslaagd toernooi!! 
 
 
 
 
 
Let op: deze week shirtjestassen + gesponsorde kleding inleveren 
Het wordt  weer tijd om alle kleding in te leveren, zodat we kunnen inventariseren of alles nog compleet en 
heel is.  
 
Wie moet wat inleveren? 

-‐ De coaches zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de complete shirtjestas. Op het label staat 
hoeveel shirts er in de tas horen te zitten. 

-‐ De spelers die een gesponsord trainingspak + tas hebben zijn verantwoordelijk voor het inleveren 
van de tas + pak. 

 
Iedereen moet zijn kleding inleveren, ook al weet je nu al dat je volgend jaar weer in hetzelfde team zit! Ik zal 
een lijst bijhouden met wie welk nummer heeft, zodat je volgend seizoen eventueel weer in hetzelfde 
nummer kunt spelen.  
 
Wanneer kan er ingeleverd worden? 

-‐ Donderdag 5 juni tussen 19u30 en 20u30 in de Villa 
-‐ Woensdag 11 juni tussen 19u en 20u in de Villa 

 
Wat als ik niet kan of de kleding nog nodig heb? 

 
Kun je echt niet op bovenstaande data? Neem dan contact met me op. Mocht je nog een oefenwedstrijd of 
andere gelegenheid hebben waar de shirts/kleding voor nodig zijn, laat mij dit dan weten. Dan kunnen we in 
overleg afspreken wanneer de kleding ingeleverd wordt.  
 
Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Groetjes,  
Rosanne van Staalduinen 
06 14 37 81 15 
vzkap@ckv-valto.nl 
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Nieuws van de activiteitencommissie 
 
Geachte VALTO-leden, 
 
Op 5 juli heeft VALTO weer zijn jaarlijkse einddag, deze start voor de welpen en de F tot 
en met de C om 8:45 en zal duren tot ongeveer 12:00.  
 
Voor de B, A en senioren zal deze ’s middags starten. Om 12:30 wordt je geacht aanwezig 
te zijn om 13:00 start de zeskamp bestaande uit een gedeelte korfbal en een gedeelte 
stormbaan, zeephelling en een brandweerspel. 
Alle spelende leden doen dit niet met hun eigen team, maar alle teams worden gemixt. 
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 de zeskamp volgt het schiettoernooi, als je denkt die kan ik weleens gaan winnen. Dan 
kan je je aanmelden via onderstaande link: 
http://www.ckv-VALTO.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014/ 
 
Na al deze inspanningen wordt de BBQ aan 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 saté,  1 hamburger, 1 frikandel € 6,00 
M(edium): 2 stuks saté, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,00 
L(arge):     3 stuks saté, 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 
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! 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden.  
Het stemmen kan door de volgende link te kopieren in je browser:  
http://1drv.ms/1m5SGke 
 
Tot 5 juli. 
     De activiteitencommissie 
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Cupcakes bakken 
 

                   
 
 
 
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.  
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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; 

 
 
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 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 
VALTO 1 is nog niet klaar…….                                      Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 1 haar ‘laatste’ competitiewedstrijd uit tegen Swift 1. Tegelijkertijd 
speelde Pernix 1 thuis tegen Kinderdijk 1. Pernix en Swift hadden voorafgaand aan de wedstrijd evenveel 
punten en stonden samen aan kop. VALTO 1 had twee punten meer dan Kinderdijk, laatstgenoemde stond 
daarmee op de 7e plek in de poule, wat ‘recht’ geeft op een degradatiewedstrijd tegen een nummer 7 uit een 
andere poule. Kortom twee beladen wedstrijden.  
Als VALTO 1 minimaal een punt zou weten te behalen, zou het zich op eigen kracht veilig spelen. Bij verlies 
zou dit alleen mogelijk zijn als Kinderdijk niet van Pernix zou weten te winnen…… 
VALTO begon goed aan de wedstrijd tegen Swift en al gauw werd duidelijk dat VALTO niet afhankelijk wilde 
zijn van het resultaat van de andere wedstrijd. Gaandeweg de 1e helft nam VALTO steeds meer het initiatief 
en dat resulteerde in een 7-9 voorsprong bij rust. Zaak was om dit goede spel door te zetten in de 2e helft.  
Het eerste doelpunt na rust was voor VALTO en zo werd het zelfs 7-10. Hierna kwam Swift steeds meer in 
de wedstrijd en werd hierbij gesteund door het publiek, die waarschijnlijk de standen van de andere wedstrijd 
door kreeg (waar Pernix achterstond tegen Kinderdijk) en door had dat Swift wel eens rechtstreeks 
kampioen zou kunnen worden. Maar dan moest er wel gewonnen worden. VALTO knokte voor wat het 
waard was, maar kon niet voorkomen dat Swift langzaam dichterbij kwam en zelfs op een voorsprong kwam. 
Het waren maar twee doelpunten, maar het was genoeg om de wedstrijd slim en geduldig uit te spelen en 
geen kansen meer weg te geven. Eindstand: 17-15. Op het andere veld had Kinderdijk inderdaad gewonnen 
van Pernix en dat betekende dus: Swift kampioen (en dat was ze gegund…) en voor VALTO en Kinderdijk 
moet er nog een beslissingswedstrijd aan te pas komen om te bepalen wie de uiteindelijke nummer 7 in de 
poule wordt en nog een keer aan de bak moet tegen een andere nummer 7.  
Waar en wanneer er tegen Kinderdijk gespeeld gaat worden, is nog niet bekend. Houd de media in de gaten, 
want uiteraard kunnen we jullie steun hard gebruiken, zodat VALTO 1 zich alsnog veilig kan spelen!!  
  
       Groetjes VALTO 1 
 
 
Albatros 3 – VALTO 2 
Afgelopen donderdag avond stond de wedstrijd Albatros 3 – VALTO 2 op het programma. Voor VALTO 2 
alweer de laatste competitie wedstrijd van het seizoen 2013-2014 en we kunnen als ploeg terug kijken op 
een geslaagd seizoen: kampioen in de zaal en een mooie derde plaats op het veld. 
Met dit goede gevoel kwamen we donderdagavond aan in Zwijndrecht waar het heerlijk windstil was en 
lekker warm. Ideaal ‘zomer-avond-korfbalweer’. Na een kort kennismakingsmoment en het delen van de 
opstellingen (we waren namelijk met een wat ‘gehavende’ ploeg met veel invallers naar Zwijndrecht 
vertrokken) konden we verder met onze voorbereiding en was het alweer tijd om warm te lopen en in te 
schieten.  
Om 20.30 uur was het zover. De wedstrijd kon beginnen en beide ploegen, de technische staf van VALTO 2 
(bestaande uit Wil en Teun) en de scheidsrechter (een oude bekende van VALTO 3) hadden allemaal zin in 
een lekker potje korfbal. En dat werd het ook. Na een snelle voorsprong van VALTO (0-2) kwam het eerste 
wapenfeit van Albatros al snel. Albatros bracht veel energie en passie in de eerste helft en bleef daardoor 
goed bij. Wat VALTO ook probeerde, iedere keer werd de opgebouwde voorsprong weer tenietgedaan door 
de fanatieke Zwijndrechters. Dit leidde tot tussenstanden van 4-4, 5-5, 7-7 en een ruststand van 9-9.  
Coach Teunis gaf in de rust aan dat er nog wel wat punten waren waar het beter zou kunnen en na het kopje 
thee konden we weer vol goede moed verder. 
De tweede helft kwamen we goed uit de startblokken en binnen vloek en een zucht stond het 9-11 voor 
VALTO. Zoals de Engelsen al zeggen ‘It ain’t over untill the fat lady sings’, liet Albatros het er niet bij zitten 
en kwam terug tot 12-11. Maar gelukkig namen we daarna weer het heft in handen en  bleek de 12-11 de 
laatste serieuze poging van Albatros om de wedstrijd naar zich toe te trekken. We gingen er op en er over en 
liepen in het verdere verloop van de wedstrijd uit naar een comfortabele 14-17 overwinning.  
Samenvattend was dit een wedstrijd met veel inzet en strijd van beide partijen waarin onze jonge ploeg 
(gemiddelde leeftijd van de spelers was 20,2 jaar…) een goede pot heeft neergezet tegen een ervaren 
Albatros 3. We hebben de overwinning na afloop gevierd met een heerlijk biertje en een frisje voor degene 
die nog geen 18 waren J. Doelpuntenmakers van de dag waren: Twan (6, met een schotpercentage van 
66.7%!), Kees (3), Manon (2), Ruben (2), Lotte (1), Laurens (1), Niels (1) en Mirjam (1). Reserves en 
invallers (Denise, Ruben, Laurens, Twan, Mandy) bedankt voor het mee gaan en mee spelen! 
 
      VALTO 2 
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VALTO B3 - Meervogels B4 
Deze zaterdag stond de laatste wedstrijd voor VALTO B3 alweer op het programma, de wedstrijd tegen 
Meervogels B4. Nadat de B3 2 weken geleden al kampioen is geworden was het een beetje in een dal 
beland, het echt mooie spel was een beetje verdwenen en dat vormde een probleem. In de tussentijd 
verloren we ook nog een basisspeler aan een schouderblessure, iets wat het er ook niet makkelijker op 
maakte.  
Maar toch moest de laatste wedstrijd van het seizoen op een mooie manier worden afgesloten, veel 
doelpunten en mooie acties waren eigenlijk het doel vandaag. Dat werd al duidelijk in de voorbespreking, 
slechte ballen moesten eruit en we moesten proberen ervoor te zorgen dat het aanwezige publiek nog een 
keer vermaakt werd met ons mooie spel.  
om dit kort te beantwoorden, dat is goed gelukt! In de rust stonden we met 7-0 voor en waar wij al op 
hoopten, gebeurde ook! Het werd voor de B3 weer overduidelijk hoe goed ze waren als ze zich 
concentreerden. Na een bespreking in de rust waar wij als coaches ons hoofd niet over hoefden te breken 
konden we weer het veld op want er ging een hoop goed, alleen de kansen moesten iets meer afgemaakt 
worden. De tweede helft was een mooie voortzetting van de eerste helft, wij scoorden er 7 bij en Meervogels 
nog 1 door een concentratie foutje onder de paal.  
Dit ene doelpunt van Meervogels leidde nog wel tot een enthousiaste explosie van de Meervogels coaches, 
waar wij dan ook wel weer om konden lachen, zeker met dit mooie weer en het mooie spel van de B3 achter 
de rug.  
Toen wij ons gebruikelijke after-game praatje wilden houden, werden we alleen onderbroken in onze speech, 
iets wat normaal leidt tot zeker wel 2 rondjes om de witte lijnen heen als beloning.  
Maar dit was toch iets anders, alle B3 spelers wilden ons graag bedanken voor het jaar waarin wij ze hebben 
geholpen nog beter te worden dan dat ze al waren. Dit willen wij dan ook niet zomaar laten vergeten, want 
wij zijn juist degene die mensen moeten bedanken! Daarom, bij deze; Yoni, Amber, Fleur, Samantha, 
Sascha, Wouter en Derk enorm bedankt voor jullie inzet afgelopen seizoen en er is 1 ding zeker, wij vinden 
jullie toppers, zeker als je kijkt naar de vooruitgang die jullie hebben geboekt dit seizoen! Daarnaast, publiek 
bedankt voor de steun in alle wedstrijden van het afgelopen seizoen, jullie hebben zeker een grote bijdrage 
gehad in het winnen van 3(!!) kampioenschappen!  
Wij gaan het seizoen met zijn allen afsluiten op het aanstaande Veo toernooi en daarna aan een mooi nieuw 
seizoen werken in de weken erna!  
Ps. Alle B2 dames, heel erg bedankt! Deze toppers waren (bijna) elke week bereid om een extra wedstrijd bij 
ons te spelen!  
      De coaches van de B3.  
 
 
 
VALTO C3 – Meervogels C5 
We moesten spelen tegen Meervogels C5 thuis, de eerste aanval in de eerste helft verliep erg moeizaam 
maar nadat we gewisseld waren ging het stukken beter, we gingen de 2e helft in met 4-0. 
In de 2e helft ging het een stuk minder goed, het is 6-6 geworden. 
 
 
 
D1 speelt onverwachts sterke wedstrijd 
Het weer was even dreigend maar al snel brak het zonnetje door. Dat kwam niet alleen door het snelle 
openingsdoelpunt. De tegenstander zag kans om even een wolkje voor de zon te krijgen door een fraai 
doelpunt, maar dat werd al snel weer goed gemaakt. Jammer genoeg was er een heer bij die van ontzettend 
ver niet alleen kon schieten maar ook nog kans zag die bal door de korf te laten gaan. We probeerden dat 
ook maar eens keer en tot onze verbazing konden wij het ook. De tegenstander schrok daar zo van dat een 
strafworp niet benut werd. Een paar doorloopjes verder stonden we mooi drie doelpunten los. Dat die jongen 
die zo makkelijk van ver kon scoren ook van dichtbij de bal in de mand wist te krijgen was even lastig, maar 
daar lieten we gelijk drie fraaie doelpunten op volgen. Met een beetje geluk kregen we vlak voor de rust toch 
nog een doelpunt tegen. De limonade smaakte prima met die 8-4 stand. Gewoon doorgaan vertelde de 
coach. Dat is prima gelukt. Van veraf, een eigenlijk verdedigd doelpunt, een tegendoelpunt en vier 
opeenvolgende fraaie doorlopen, verre schoten en slimme ballen verder vonden we dat ene tegendoelpunt 
helemaal niet erg. Want we hebben er vlak voor tijd nog eentje met wat duwwerk weten te scoren. Volgens 
het strakke speelschema was het toen afgelopen en hadden we mooi een 15-6 overwinning in de broekzak. 
Een fantastische prestatie, die we van tevoren nooit verwacht hadden. 
Deze tekst staat waarschijnlijk in het clubblad van Tempo. Dan toch ook maar even de tekst voor de 
Bijblijver. 
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  D1 speelt onverwachts zeer zwakke partij 
In de verwachting dat de regen wel snel met bakken uit de hemel zou neervallen stonden we voor dat we 
door hadden al met een doelpunt achter. Gelukkig bracht Liz heel snel de 1-1 op het niet aanwezige 
scorebord. We stonden nog een beetje na te genieten van dit doelpunt of we hadden alweer een 
tegendoelpunt in de korf. Jan Pieter legde met succes van veraf de bal in de korf. En daarna was het mis. 
De tegenstander strafte een fout af en scoorde onderhands. Een strafworp kregen we er niet in. We snapten 
helemaal niets van de doorloopjes: het resultaat was drie tegendoelpunten. Tijd voor JanPieter om deze 
keer van dichterbij de korf te doorboren. Daar schrokken we erg van en we hebben er toen maar weer gauw 
drie doorgelaten. Het doelpunt van Wouter vlak voor de rust zou wel voor de verandering in het team gaan 
zorgen. Dat was na de rust helaas niet te merken. Eentje van Liz en eentje van Bas, maar zeven van 
Tempo. Volgens het strakke speelschema was het toen afgelopen en hadden we helaas met 15-6 op de kop 
gekregen. Een slechte prestatie, die we van te voren nooit verwacht hadden. 
En de coach en de Lierse supporters begrepen er weinig van. Waren ze te laat naar bed gegaan? Hadden 
ze de wedstrijd van vorige week nog in de kop? Zagen ze het niet meer zitten? Of was het gewoon een off-
day? Kunnen ze niet VEEL beter? 
Mijn idee is op deze vragen viermaal met ja te antwoorden. Dan blijft er één vraag over om nee op te 
zeggen. Jullie mogen zelf weten welke vraag dat is. 
       Opa Voskamp 
 
 
 
 
VALTO E2 
Om kwart over 11 verzamelde E2 zich aan de Zweth, even warm lopen en om 11.45 gaf de scheids het 
startsignaal. 
Ondo had de vaart er goed in en scoorde al gauw 0-1 maar Elise maakte gelukkig al gauw 1-1. De harde 
wind zorgde ervoor dat de bal de juiste kant op vloog en Laura zag een mooie kans om er meteen 2-1 van te 
maken. 
Daan wou niet achter blijven en maakte er 3-1 van. 
Zo ...even paar minuten uitrusten, met glaasje limonade nog even de tactiek bespreken en daar gaan ze 
weer, energievol en met goede moed gaan ze het veld weer op. Met een heerlijk zonnetje in de rug kwam 
Elise in actie en maakte er meteen 4-1 van......5-1 wat een toppertjes toch he! Sanne scoorde er snel nog 
een en  met een einstand van 6-1 zeg ik "wat een super wedstrijd weer, trots op jullie VALTO E2. 
 
 
 
 
Avanti E5 - VALTO E4 
Deze zaterdag stond de wedstrijd tegen Avanti E5 op het programma voor de toppers van E4. Avanti was 
vorige week al kampioen geworden en voor geen van de teams meer in te halen. Voor VALTO was het nog 
wel spannend, want zowel de 2de als laatste plek waren nog mogelijk.  
 
Coach Ellen moest zelf spelen, maar had voor uitstekende vervanging gezorgd en dat dan ook gelijk in 3-
voud!! Vera, Lisette en Sheila hartelijk dank voor het coachen. 
De eerste paar minuten van de wedstrijd waren voor Avanti, maar het was juist plots VALTO dat met een 
mooi schot van Jordy de score opende! Dit deed de wedstrijd ook gelijk kantelen en VALTO nam het initiatief 
in handen. In het tweede kwart wist Ibramhim dit initiatief uit te buiten met de tweede score. 0-2 ruststand!  
De lierse spelers  kwamen niet helemaal ongeschonden uit de eerste helft. Dara had een snee op haar arm, 
Jordy zijn neus bloede en Mette haar enkel deed zeer en ze kon alleen maar hinkelen. Na een goede 
peptalk kon wel iedereen aan de tweede helft beginnen. Avanti voerde een aantal wissels door en wist 
daardoor de overhand te nemen in de wedstrijd. Dat had al snel de 1-2 tot gevolg en in het laatste kwart wist 
Avanti ook de 2-2 te scoren. Avanti heeft maar twee punten verloren dit seizoen en die gingen alle twee de 
keren naar VALTO, dus gewoon een super uitslag. 
 
Volgende week nog een toernooi en dan zit het seizoen er helaas al weer op. Alle kids van E4 zijn dit 
seizoen gestart met korfballen en hebben heel veel geleerd! ze willen alle trainers en natuurlijk coach Ellen 
heel erg bedanken voor alle wijze lessen! 
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Ondo F1 -   VALTO F1                  
Vandaag moesten  uit tegen Ondo het zal geen makkelijke wedstrijd worden ,want ondo stond bovenaan in 
de competitie .Het was super lekker weer om te korfballen . Om de competitie goed af te sluiten zouden we 
het de koploper knap lastig gaan maken . De wedstrijd kon beginnen ondo scoorde in de eerste 10 minuten 
twee doelpunten 2-0 .We probeerde de aansluit treffer te maken maar dat lukte niet . Maar Ondo ging door 
en scoorde nog 3 keer dus het stond 5-0. Nu vonden we het wel genoeg het was Sanne die op haar 
verjaardag  5-1 scoorde.En toen was het rust even wat drinken en Estelle had nog een druivensuiker voor 
iedereen .Na de rust gingen we gewoon door Sanne scoorde de 5-2 . En er werd goed gespeeld en het was 
Milan die met een mooi schot  5-3 maakte .De tegenstander scoorde 6-3 en nu was het Tim die er een 
mooie in schoot 6-4 en Ondo maakte de 7-4. Sanne was echt lekker bezig want ze scoorde haar derde 
doelpunt 8-5. Ondo maakte er nog twee 10-5 en de laatste doelpunt werd gescoord door Nouky 10-6 en de 
scheidsrechter floot de wedstrijd af . Jullie zien het korfbal spelletje doe je met zijn allen en niet alleen. Het 
rondspelen van de bal had Ondo al iets beter onder de knie maar jullie hebben prima gespeeld .Het was een 
leuke competitie op naar het Veo toernooi.  
         Groetjes van Ingrid,  Estelle 
 
 
 
De kampioenen!! 
Afgelopen zaterdag kon de F2 het kampioenschap veilig stellen! (stiekem waren ze al eerste in de poule.)  
Bij winst waren ze echt het beste team! En dat wilden alle vijf de spelers ook zijn: HET BESTE TEAM!  
De F2 wordt gevormd door: Suzanne, Brecht, Iris, Mike en Yara. 
Vandaag kwam KVS op bezoek, vorige keer werd daar makkelijk van gewonnen. Voor hen stond niets meer 
op het spel, ze konden dus vrijuit spelen. Bij de talenten van VALTO was de spanning echter te snijden.  
Na een rustige haarlakwedstrijd, wie-had-de-meeste-oranje-haren, begonnen we even met een rondje 
inschieten. Toen moesten de eerste vier, van de vijf, kanjers het veld in. En dat ging van harte. Jullie hadden 
in het begin best last van de spanning. Maar al snel deden jullie weer waar jullie goed in zijn: snel 
rondspelen. Er werd gescoord! KVS liet echter zien behoorlijk wat bijgeleerd te hebben de afgelopen weken 
en maakte vrij snel de 1 -1. Ook na de 2-1 maakte KVS vrijwel direct de 2 – 2, de toeschouwers hadden het 
niet meer… Gelukkig kwam VALTO F2 toen echt los en ze liepen uit naar 6 – 2!  De overwinning was binnen 
en ook het kampioenschap. Veel gejuich, allemaal een beker, een medaille, een zakje snoep, limonade en 
taart, het feest kon niet op!! Natuurlijk werd er samen gedoucht… 
Lieve Suzanne, Mike, Iris, Brecht en Yara, jullie zijn kanjers! De laatste helft van het veldseizoen hebben 
jullie laten zien een echt team te zijn, vol gezelligheid en een enorm fanatisme! Jullie hebben veel geleerd en 
veel plezier gehad. 
Ik hoop dat jullie er afgelopen weekend nog van nagenoten hebben, ik in ieder geval wel! 
Allemaal straks heel veel plezier in jullie nieuwe team, veel plezier op het Jeugdweekend (wie meegaan) en 
uiteraard een heel fijne vakantie! 
       Groet, Johan 
 
 
 
VALTO F3 
Hier een verslag van de laatste wedstrijd van t buitenseizoen. 
We moesten het opnemen tegen Alo. De uitwedstrijd hadden we gewonnen .en dachten dat nu ook wel even 
te doen .Dat pakten iets anders uit, het was Alo die op voorsprong kwam .We zorgden door goed samenspel 
voor heel wat kansen maar ze wilden er maar niet in. Het was wederom weer Alo die scoorde 0_2 en nog 
maar 5 min te spelen. Nikki peppten haar team nog extra op en dat had succes , Het was Isa die mooi raak 
schoot  en in allerlaatste seconde was het weer  Isa met een mooi schot,  die zorgden dat we met een gelijk 
spel van het veld stapten. Tristan, Julia , Anne, Isa  Top gedaan !!!!!  Na de wedstrijd hadden we nog een 
kadootje voor onze trainer/coach Nikki om ze te bedanken dat ze ons zo goed heeft gecoacht en omdat we 
ze zo lief vinden Nikki BEDANKT! !!   Als laatste wilden ik nog Julia, Tristan, Anne, Isa  bedanken. Heb 
genoten van jullie. 
Veel succes in je volgende team en we komen elkaar vast nog wel weer tegen.  
          Vriendelijke groetjes een Fan. 
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VALTO F4 – Excelsior F3 
Zaterdag was het zover! Een spannende dag; de laatste wedstrijd én we konden kampioen worden! 
Vol goede moed begonnen we met oranje haren aan de wedstrijd tegen Excelsior F3. 
Bij winst waren we kampioen, gelijk spel hing het af van de uitslag van LYNX. 
Fuuuuuuuuut, de wedstrijd begon. VALTO begon lekker in de aanval. Over en weer werd er lekker gebald.  
Yes, Kees maakt 1-0!!!!! Een heel mooi afstandschot, knap hoor! Op naar de overwinning. Nu volhouden en 
doorpakken! Er werd lekker overgegooid, Kees schiet weer, wat een mooi schot, 2-0!!! 
Ach nee, wat zegt de scheids nu? Verdedigd! Jammer, maar kansen genoeg, komt vast goed. 
Jawel, Renske schiet en hij zit! Yessssss, 2-0!!  
O nee, balen… ook verdedigd..! Nu begint het toch wel een beetje spannend te worden hoor! Ondertussen 
werd er lekker overgespeeld naar elkaar, geschoten, ballen onderschept en goed verdedigd. 
Oeps, toch floepte Excelsior er een balletje in.  
Gelijk spel; 1-1! 
Er werd wat sneller gespeeld. Voelde Kees, Sven, Luna, Fieke en Renske de druk van het kampioenschap? 
Er werd hard gewerkt maar toen kwam daar toch het fluitsignaal. Het was een leuke wedstrijd maar waren 
we nu kampioen of niet? We moesten wachten op de uitslag LYNX – ODO.  
Als LYNX zou verliezen zouden we toch nog kampioen worden! Een spannend half uur volgde.. 
En toen kwam daar het verlossende antwoord. Vijf gespannen gezichtjes keken Sandra aan. En??  
Nee, helaas.. LYNX heeft gewonnen. Een lichte teleurstelling was er te zien. 
Maar…. Kees, Sven, Luna, Fieke en Renske; jullie zijn enorme kanjers!! 
Jullie zijn tweede geworden; hartstikke knap! 
En nog belangrijker; het was vooral super leuk met jullie!!!! 
We hebben het gezellig afgesloten met een taartje in het zonnetje. 
Wij vonden het erg leuk om jullie te mogen coachen! 
        Groetjes, Nancy en Chantal 
 
 
 
 
 
Kampioenswedstrijd VALTO F5 
Zaterdag was het dan zo ver: VALTO F5 had zijn kampioenswedstrijd. Tegen ONDO F6 moest dat toch wel 
gaan lukken; de eerste wedstrijd hadden we met 9-0 van ze gewonnen. Vandaag, met zoveel supporters 
langs de lijn, moest dat goed komen. We begonnen met Mieke langs de kant en dus met Maartje, Noortje, 
Sanne en Lucas in de basis. Lucas was aan de beurt om de hele wedstrijd te spelen, dus de meiden 
wisselden elkaar af. 
ONDO was echter een stuk gegroeid in de afgelopen weken en dat merkte de F5 direct. Na een minuut 
stond het al 0-1 voor ONDO. Dat was even schrikken voor de kids. Maar gelukkig waren ze daarna wel 
wakker geschud. Het verdedigen was wel lastig, want zeker de jongens van ONDO maakte het VALTO flink 
lastig. Gelukkig werd er steeds beter verdedigd en kon de F5 weer gaan denken aan scoren. Bij een van 
onze kansen wist Mieke te scoren. Met 1-1 gingen we de rust in. 
Na de rust gingen de meiden en Lucas vol voor de overwinning; alleen het scoren lukte nog niet. In de 
tweede 10 minuten van deze helft lukte het na heel veel kansen wel. De bal ging snel van de ene korf na de 
andere korf en Mieke was het eindstation, 2-1. 
Nu werd het echter wel weer spannend. ONDO wilde graag gelijk maken en onze ‘jongens’ hadden het weer 
moeilijk met de jongetjes van ONDO. Maar mede door het goede verdedigen van het hele team en het 
goede scoren van de meiden wist de F5 een tegentreffer te voorkomen. Met weer een snelle actie konden 
de kids de bevrijdende treffer scoren; Mieke maakte de 3-1. 
Na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Pierre, konden we snel felicitaties in ontvangst nemen. We 
vergaten bijna dat we nog strafworpen moesten nemen. Deze keer wisten we dit wedstrijdje niet te winnen; 
2-3 was de eindstand voor ONDO bij het schieten. 
 
Een gezellig feestje kon nu losbreken; een lekker stuk taart en een zakje snoep om het kampioenschap te 
vieren. Daarna werd een VALTO-traditie(?) in ere houden door de coach met het laatste stuk taart in te 
smeren… 
 
F5 gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Jullie hebben het verdiend! 
 
        ‘Coach’ Erik 
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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 
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Beste ridders, jonkvrouwen, draken, 
koningen, monniken en heksen 

 
zijn jullie al klaar om een weekend af te reizen naar de middeleeuwen? 
 
de voorbereidingen zijn in volle gang en ook de leiding heeft er ontzettend veel zin in! er worden een hoop leuke ideeën 
uitgewerkt om jullie het weekend goed te vermaken! 
 

natuurlijk kunnen we nog niks verklappen, maar één ding is zeker, het zal weer onwijs gezellig worden met 
veel nieuwe en verrassende spellen! 

 

heb je je nog niet opgegeven? 
doe dit dan snel door een mailtje te sturen 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   
 




