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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 
 

 

23 maart 2015 42e jaargang nr. 31 
 
Programma komende week 

 
 
Uitslagen 21 maart 
Geen uitslagen van oefenprogramma. 
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Opstellingen 28 maart 
 
Selectie Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Ellen?, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, 
Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L?, Pieter, Rob, Ron?, Laurens V 
 
Valto 3  Vertrek 15:30 uur  
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Romée 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Floris 
 
Valto 4  Vertrek 14:00 uur 
Dames: Annemiek, Esther, Hellen, Ryanne B, Mariska M 
Heren:  Marco, Mark, Bart V, w.a., w.a. 
 
Valto 5  Vertrek 11:00 uur 
Dames: Laura H, Lisa S, Julia, w.a., w.a. 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Kevin, Frank P, w.a. 
 
Valto 6  Aanwezig 10:30 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Dame A3, Dame A3  
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent 
 
Valto 7  Aanwezig 16:30 uur  
Dames: Marije, Ria, Petra J, Jeanette, Gerda 
Heren:  Frank P, G-J, Rinze, Wilco, Ruud 
 
Valto 8  Vertrek 14:30 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Marleen  
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin B 
 
Opstellingen Senioren – 4 april 
Selectie Vertrek 13:30 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Luuk, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron 
 
Valto 3  Aanwezig 16:00 uur  
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Romée 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Floris 
 
Valto 4  Aanwezig 14:30 uur 
Dames: Annemiek, Esther, Esmee, Lisanne v.d. B, Lisa R 
Heren:  Hans, Marco, Mark, Martin W, Arnold  
 
Valto 5  Aanwezig 13:00 uur 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Laura R 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Laurens, Kevin, Chris 
 
Valto 7  Vertrek 15:30 uur  
Dames: Marije, Ria, Petra J, Jeanette, Gerda 
Heren:  Frank P, G-J, Rinze, Niels B, Wilco, Ruud 
 
Valto 8  Wordt verplaatst naar 20 april om 20:15 uur 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
13-04-2014 20.00 Voorjaarsvergadering – Villa Valto 
24-4-2015 8:30 AdFysio Giga-Kangoeroe-Dag 

Voor alle groepen 1 en 2 van de Lierse basisscholen organiseert VALTO de Giga-
Kangoeroe-Dag als invulling van de landelijke koningsspelen. 

20-6-2015 0:00 VALTO Einddag  
 



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
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Nieuws van het bestuur  
 
Lentekriebels 
Het gebeurt in ons land niet al te vaak dat de lente zich laat aankondigen door een 
positieve omslag in het weer. De 21e van maart is dan wel de dag dat de astronomische 
lente begint (dit jaar eigenlijk op 20 maart om 23:45), maar het weer werkte zaterdag 
niet echt mee …  gelukkig zijn er tegenwoordig ook andere indicatoren. 
 
Eén daarvan is de levering van topkwaliteit potgrond. De actie heeft veel aandacht gehad de afgelopen tijd 
en zal de komende jaren moeten uitgroeien tot een mooie, aan VALTO verbonden actie. Alle mensen die 
zich (letterlijk) in het zweet hebben gewerkt, bedankt voor deze topprestatie! 
 
Een andere indicator is de huldiging van zaalkampioenen. Afgelopen zaterdag hebben de F1 en F4 een 
groots applaus in ontvangst genomen in een volle Villa Valto en terecht. Voor wie er niet bij kon zijn, zij 
hebben zich in de wintermaanden onderscheiden door een fantastische competitie te spelen. Met 175 
doelpunten van de F4, 136 doelpunten van de F1 en voor beide teams maar één verloren wedstrijd, wisten 
ze de eerste plaats te veroveren, hulde! 
 
De laatste indicator is het BOB-team dat net als vorig jaar weer in onze kantine te gast was. Ze hebben bij 
verschillende bezoekers een test afgenomen, zowel een vragenlijst als een blaastest. Het belang van de 
BOB en niet met drank op achter het stuur kruipen is groot. Ook als het maar een klein stukje is. Dat 
benadrukte Bram Meijer, wethouder van de gemeente Westland (en ex-korfballer) ook nog eens tijdens zijn 
aanwezigheid. 
 
Dus de lente is zeker weer begonnen, het mooie weer zal wel volgen. Na een geweldig trainingsweekend 
(uit betrouwbare bron), de eerste veldtrainingen en oefenwedstrijden achter de rug, iedere zaterdag weer in 
onze eigen, vertrouwde kantine, met dagschotels, een mooi terras en prachtig uitzicht. Ik heb er weer zin in! 
Jullie ook? 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Voorjaarsvergadering 2015 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene 
voorjaarvergadering. 
 

Deze wordt gehouden op maandag 13 april 2015. 
 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen op 
deze vergadering te vertegenwoordigen.  
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen najaarsvergadering 2014 
3. Plannen en mededelingen bestuur 
4. Jubilarissen 
5. Focus programma 
6. Rondvraag 

Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, 
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 
 
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden, secretariaat VALTO 
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Start tweede helft veldseizoen 
	  
Nu we weer heerlijk naar buiten kunnen op ons veld en gebruik kunnen maken van onze eigen Villa Valto wil 
ik iedereen graag even alert maken op het volgende. 
• Palen en standaards opruimen na gebruik. Het laatste team ruimt het veld op. De losse palen die dan nog 

gebruikt worden ruim je na gebruik zelf op. 
• Ballen opruimen. 
• Geen stoelen op het veld. 
• Geen drank/glas op het veld. 
• EHBO-hok is alleen voor de verzorgers en degenen die daar toestemming voor hebben om te trainen. 

Deze ruimte zal voortaan gesloten zijn, de sleutel hangt in het sleutelkastje. 
• Let op de roosters voor de bar, schoonmaak en scheidsrechters. Kijk regelmatig in de Bijblijver of op onze 

site of je bent ingedeeld. We zijn als VALTO zeer afhankelijk van al onze vrijwilligers: laat elkaar dan 
ook niet in de kou staan! 

Als iedereen zijn best doet, wordt het weer een fantastisch seizoen: veel plezier! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Nieuws van de sponsorcommissie  
 
Potgrondactie geslaagd! (?) 
Zaterdag hebben we veel bewoners van De Lier voorzien van potgrond en of 
tuinaarde. Deze actie was opgezet samen met BVB Substrates te Maasland naar voorbeeld van 
korfbalvereniging ODO aldaar.  
  
Evaluatie 
Indien je vragen heeft over de levering en/of opmerkingen ter lering voor Valto wanneer we volgend jaar 
deze actie weer gaan voeren, nodigen we jullie uit deze te adresseren aan potgrondactie@ckv-valto.nl. 
We zullen de opbouwende kritieken verzamelen en evalueren zodat volgend jaar het nog soepeler verloopt! 
 
Bedankjes  
We willen graag alle kopers bedanken voor hun financiële steun aan de vereniging. We hopen dat u deze 
dienst van Valto, het potgrond en tuinaarde brengen tot in uw voor- of achtertuin, als een welkome dienst 
heft ervaren. We hopen op uw steun ook volgend jaar. 
 
We willen graag alle verkopers en bezorgers van Valto bedanken. Met dit soort acties merken we dat we 
naast korfbal top prestaties en plezier ook tot veel andere dingen in staat zijn. Ondanks dat niet alles van 
een leien dakje ging, hebben we toch de klus geklaard en ook veel lol gehad. 
 
Als laatste willen we namens de sponsorcommissie de overige hulp en organisatie bedanken. Richard van 
Dasler heeft als jeugdlid ouder deze handschoen opgepakt en met veel verve de actie georganiseerd met de 
sponsorcommissie. Ook hebben verschillende andere ouders afgelopen zaterdag veel tijd erin gestoken om 
de distributie van de potgrond en tuinaarde door heel De Lier gemakkelijk te maken. Aanhangwagens met 
Deense karren, vorkheftruck en de nodige spieren waren onmisbaar bij deze actie! Bedankt!! 
 
  
Ten slotte een dank aan BVB Substrates voor het bieden van de mogelijkheid als vereniging geld te 
verdienen (dat we hard nodig hebben) door het verlenen van deze service aan de inwoners van De Lier. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Sponsorcommissie c.k.v. Valto 



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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Nieuws van het JeuK  

 

 
________________ Einde JeuK nieuws  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:   B, C van Vrijdag 26 tot Zondag 28 Juni 2015                                                
       D, E en F Zaterdag 27 en Zondag 28 Juni 2015 

Thema:   LAS VEGAS 

Kosten:   B, C €75,- 

       D, E & F €55,-  

Locatie:   Kampeerboerderij ‘de Kievit’ Esbeek 

Opgeven kan tot:  Zaterdag 17 Mei 2015 

Opgeven doe je door:  een mailtje sturen naar jeuk@ckv-valto.nl 

Overmaken kan naar: NL03RABO 0340320427 

Dresscode: GALA 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
We gaan naar buiten! 
Deze week nog de laatste oefenwedstrijden en dan gaan we 
weer voor het echie. 
Hoe staan we er voor? Als je even op ckv-valto.nl kijkt onder 
competitie->standen dan kan je zelf zien dat het een spannende 
seizoen afsluiting wordt voor onze wedstrijdsporters. 
Valto 1 en Valto 2 staan bovenaan. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat Valto buiten een klasse lager speelt dan in de zaal. 
Dus daar ligt een belangrijke mogelijkheid voor Valto 2. Valto 3 en Valto 4 staan in de middenmoot. Ook A1 
staat bovenaan, A2 staat bij de ondersten en moet nog wat vooruit. 
Vanaf de B zijn alle tellers op 0 en beginnen we met een korte competie. 
 
Voor Valto 1, 2 en A1 zal het puzzelen worden. We hebben wat blessures en hebben (voorlopig) besloten 
om per week te gaan bekijken hoe we de opstelling in elkaar draaien. Hopelijk zijn de geblesseerden weer 
snel op de been. 
 
Onze scheidsrechters 

 
 



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
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Selectie 2015-2016 
Het is wellicht handig om nog een te spreken over hoe we komend jaar de selectie gaan opzetten. Zoals 
eerder op deze plek beschreven: Valto gaat spelen met een senioren selectie van 3 teams en een junioren 
selectie van 2 teams. Hoewel de juniorenselectie van 2 teams nieuw is ten opzichte van dit jaar, is een 
selectie van 3 teams bij de senioren echt een unicum voor Valto. Waarom kiezen we hiervoor?  
Om te beginnen komen er een aantal enthousiaste en sterke jeugdspelers over. Dat betekent dat onze 
groep van spelers die graag voluit selectieniveau wil spelen, groeit. En we willen natuurlijk niemand 
teleurstellen in deze mogelijkheid. Daarnaast is verbreding één van onze aandachtspunten. Hoger niveau 
gaan spelen betekent ook vooruit kijken naar de komende jaren en zorgen dat er dan ook voldoende spelers 
van goed niveau zijn. Kortom, met 3 teams in een selectie kan Valto verder vooruit. 
Vanzelfsprekend heeft dit nogal wat impact. De teams zullen namelijk samen gaan trainen, onder leiding van 
3 trainers: Marco, Teun, Chris. Zowel op dinsdag als donderdag zullen we zorgen dat daar zowel op veld als 
in zaal voldoende middelen voor zijn. Dat geeft erg veel mogelijkheden om trainingen te specialiseren en 
bepaalde technieken bij bepaalde personen te versterken. 
De TC is al volop in overleg met de trainers om dit vorm te geven en dat ziet er echt geweldig uit. Een 
volgende stap voor Valto. Binnenkort zullen we met een enquête gaan inventariseren hoe de spelers hier 
over denken. 
 
Competitieoverzicht 2015-2016 
Hieronder het competitieoverzicht voor het komende seizoen. Gebruik dit ajb om je vakanties af te stemmen. 
week	   tot	  zaterdag	   Vakantie	   compronde	   Valto	  

32	   08-‐aug	   zomervak	  4	   vrij	   Selecties:	  eerste	  training	  6-‐8/	  training	  dag	  op	  8-‐8	  

33	   15-‐aug	   zomervak	  5	   vrij	   Selecties:	  oefenweekend	  
34	   22-‐aug	   zomervak	  6	   vrij	   Alle	  teams:	  oefenweekend	  

35	   29-‐aug	   	  	   1	   	  	  
36	   05-‐sep	   	  	   2	   	  	  

37	   12-‐sep	   	  	   3	   	  	  

38	   19-‐sep	   	  	   4	   	  	  
39	   26-‐sep	   	  	   5	   	  	  

40	   03-‐okt	   	  	   6	   	  	  
41	   10-‐okt	   	  	   7	   	  	  

42	   17-‐okt	   Herfst	  vak	   inhaal	   Overige	  teams:	  	  vrij	  van	  11	  t/m	  26	  okt	  	  

43	   24-‐okt	   Vak	  ISW	  !!!	   vrij	  
Selecties:	  vrij	  van	  11	  t/m	  18	  okt	  /	  	  

Haagse	  Korfbaldagen	  
44	   31-‐okt	   	  	   vrij	   Oefenweekend	  /	  ALL	  DAY	  VALTO	  31-‐10	  

45	   07-‐nov	   	  	   1	   	  	  
46	   14-‐nov	   	  	   2	   	  	  

47	   21-‐nov	   	  	   3	   	  	  

48	   28-‐nov	   	  	   4	   	  	  
49	   05-‐dec	   	  	   inhaal	   	  	  

50	   12-‐dec	   	  	   5	   	  	  
51	   19-‐dec	   kerstvak	   6	   	  	  

52	   26-‐dec	   kerstvak	   vrij	   Overige	  teams:	  vrij	  van	  20	  dec	  t/m	  3	  jan	  
1	   02-‐jan	   kerstvak	   inhaal	   Selecties:	  vrij	  van	  20	  dec	  t/m	  1	  jan	  /	  trainen	  op	  2	  jan	  

2	   09-‐jan	   	  	   t	   	  	  

3	   16-‐jan	   	  	   8	   	  	  
4	   23-‐jan	   	  	   9	   	  	  

5	   30-‐jan	   	  	   10	   	  	  
6	   06-‐feb	   	  	   11	   	  	  

7	   13-‐feb	   	  	   12	   	  	  

8	   20-‐feb	   voorjaar	   inhaal	   	  	  
9	   27-‐feb	   voorjaar	   inhaal	   Alle	  teams:	  vrij	  van	  19	  feb	  t/m	  28	  feb	  

10	   05-‐mrt	   	  	   13	   	  	  
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10	   12-‐mrt	   	  	   14	   	  	  

12	   19-‐mrt	   	  	   beslisl/inhaal	   Trainingsweekend	  
13	   26-‐mrt	   Pasen	   beslisl/inhaal	   Oefenweekend	  -‐	  Summer	  here	  we	  come	  

14	   02-‐apr	   	  	   8	   	  	  
15	   09-‐apr	   	  	   9	   	  	  

16	   16-‐apr	   	  	   10	   	  	  

17	   23-‐apr	   	  	   11	   	  	  
18	   30-‐apr	   	  	   inhaal	   	  	  

19	   07-‐mei	   	  	   12	   	  	  
20	   14-‐mei	   Pinksteren	   inhaal	   	  	  

21	   21-‐mei	   	  	   13	   	  	  
22	   28-‐mei	   	  	   14	   	  	  

23	   04-‐jun	   	  	   besl/kvnl/inhaal	   	  	  

24	   11-‐jun	   	  	   Kamp	  van	  NL	   	  	  
25	   18-‐jun	   	  	   	  	   Einddag	  

26	   25-‐jun	   	  	   	  	   Jeugdweekend	  
27	   02-‐jul	   	  	   	  	   	  	  

28	   09-‐jul	   zomervak	  1	   	  	   	  	  
 
Toptrainers 5/8 
 

1e dinsdag vd maand Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand Bart van Muyen 

 
Herhaling berichten 
 
Valto 3 in de zaal, toch niet gedegradeerd! 
Dankzij een afmelding van een andere vereniging die dit niveau niet meer wilde spelen, kan Valto 3 volgend 
jaar toch weer meedoen in de 3e klasse zaal. Hier zijn we erg blij mee, zeker omdat we verwachten extra 
kwaliteit in onze hoogste teams te brengen door overgang van jeugdspelers. 
 
Wijzigingen voor de indeling D-teams 
Voor de tweede helft veld zijn er twee wijzigingen de indeling van de D-teams. 
- Met het oog op volgend jaar willen we Jasper vd Eijk toevoegen aan de D2. 
- Bij de D3 hebben we nog maar 7 spelers/speelsters. Omdat we de teams verder niet meer willen wijzigen, 
zullen we dit team elke week aanvullen met invallers uit de andere D-teams of uit de E-teams. 
 
Zaalfinale Ahoy op 11 april 2015 – kaarten op! 
De zaalfinale vindt plaats op 11 april a.s. en je krijgt maar liefst 3 spectaculaire wedstrijden te zien: de finale 
van de A-Hoofdklasse, de kleine finale voor de korfbal league en  natuurlijk de finale van de league. Kortom, 
je wordt de hele middag en avond bezig gehouden. De kaarten die Valto ingekocht heeft zijn op, maar je 
kunt natuurlijk nog altijd mee door zelf kaarten te bestellen op KNKV.nl. 
 
Naam Aantal 
Jan-Jaap Elenbaas 4 
Marleen Slaman 2 
Petra Dijkstra 4 
Sheila Herbert 1 
Joke van Oudheusden 2 
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Maaike Ridder 1 
Max Hulsebosch 1 
Vera Lagerwerf 1 
Hans Ridder 4 
Pieter van Muyen 4 
Helma Hagemans 1 
Totaal 25 
 
 
Rick is reserve scheidsrechter in Ahoy 
Even had hij kans om zelf de eerste scheidsrechter te worden, maar dat lukte net niet. Desondanks een 
geweldige prestatie voor Rick. Hij is opgesteld als reservescheidsrechter voor de finale A-junioren in Ahoy. 
Gefeliciteerd met deze waardering! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Lieve Valto’ers, 
Ik heb gehoord dat jullie zaterdag al weer in de Villa Valto waren. En dat er buiten gekorfbald werd. Maar het 
was toch nog zo koud en hier en daar zelf regen! Het leuk wel zonsverduistering. 
Maar gelukkig was het in de Villa Valto lekker warm. En was er lekkere warme thee, koffie en cappucino. 
Geserveerd door een koppel uiterst vriendelijke vrijwilligers. 
Tevens zag ik diverse posters van onze koning als Vrij-Willy. En omdat ik als oude heer zeer koningsgezind 
ben, waardeer ik de bijdrage van Willem-Alexander enorm. Het feit dat onze koning de meerwaarde van 
vrijwilligers bij Valto inziet, doet mij zeer veel plezier. 
Valto met al zijn ambities kan niet zonder vrijwilligers. Ik denk dat wij hier nog veel van zullen horen de 
komende dagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ome Willem 
 
Ik was erbij (5) maar vraag niet hoe 
Mijn agenda gaf voor zaterdag nadrukkelijk aan dat ik iets niet mocht vergeten. Gelukkig kreeg ik de kans 
om op vrijdagavond niet alleen op tijd het bed op te zoeken, maar zelfs op een schitterend tijdstip de ogen te 
sluiten. Fris en fruitig heb ik het dan ook op zaterdagmorgen echt licht zien worden. Enige ogenblikken later 
voelde ik dat het buiten nog zeker niet goed zat; laat ik het maar zo zeggen, de wind kwam duidelijk vanuit 
de verkeerde richting. Omdat we in ons vertrouwde dorp gelukkig genoeg winkels hebben om alle 
noodzakelijke levensbehoeften te kunnen aanschaffen was ik binnen het uur weer op de basis teruggekeerd. 
Klaar om op zoek te gaan naar het sportvertier. En toen besefte ik plotseling dat het binnen over en uit was. 
Geen zaalcompetitie meer. Vanaf heden zijn we weer afhankelijk van de meest onverwachte grillen van de 
natuur. Het gaat weer om wind of storm, om regen of harde regen, om fris of koud en zelden om warm of 
zeer warm. Verder gaat het om vroege wedstrijden of nog vroegere wedstrijden. Als je om 09.00 uur in 
Pijnacker aan een wedstrijd moet beginnen, dan moet je toch minstens 08.00 uur vertrekken (je weet nooit 
welke verkeershinder je onderweg tegen komt) en dus moet je minimaal om 07.00 uur naast je bed staan (en 
dat op zaterdagmorgen) omdat je natuurlijk werkelijk alles zelf klaar moet maken. Als het echt tegenzit dan 
moet het brood nog uit de vriezer gehaald worden, liggen je korfbalspullen niet klaar…. Dat kan leiden tot 
korfbalstress. Daar moet je dan tegen behandeld worden. Gelukkig is VALTO collectief verzekerd, maar dat 
geldt dan alleen voor de leden. En dat is To Val niet. Dus daarom deed ik zaterdag rustig aan. Later bleek 
dat iets te rustig te zijn. Dus toen ik er was, waren jullie er niet meer. Nou ja, jullie waren er wel, maar jullie 
hebben niet gezien dat ik er was. En kijk, daar krijg ik dan weer stress van. Gelukkig weet ik wat ik daar aan 
kan doen. Dat staat in een boekje: ‘rust in je hoofd’. Daar heb ik dit weekend mijn korfbaltijd aan besteed. Ik 
hoop daar moed uit te putten voor de volgende keer. Alleen ben ik er inmiddels achter gekomen dat er ook 
nog een boekje is met de titel: ’meer rust in je hoofd’. Als ik er volgende week weer niet bij ben, dan weten 
jullie in elk geval wat ik dan aan het doen ben……of komen jullie me redden? 
To Val 
 
Gezocht 
Hallo, 
  
Voor mijn dochter ben ik op zoek naar een tweedehands rokje, joggingsbroek, 
trainingsjasje en  tshirt van valto. 
Ze heeft maat 140-146. 
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Wie heeft er wat in deze maat liggen en mag ik het overnemen? 
 
Voor mijn dochter zoek ik nog buiten schoenen. 
Ze heeft maat 37. Heeft iemand nog schoenen beschikbaar? 
  
Gabrielle van dijk 
0636055360 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto D1 – Avanti D1 
Afgelopen zaterdag was de eerste oefenwedstrijd buiten. Het was 
lekker koud, maar wij gingen gewoon spelen! We begonnen de 
wedstrijd en we hadden best wel veel kansen, maar ze wilden er 
niet allemaal in,  maar toen scoorde Kim gelukkig de 1-0. Net voor 
de rust werd de tweede gescoord. Na de rust werd het nog 
spannend, want Avanti scoorde ook nog 3 doelpunten. Maar 
gelukkig scoorde wij er ook nog twee en werd het voor ons 4-3. En 
volgende week gaan we weer voor het echt beginnen! 
Groetjes Romy Lansbergen  
 
Valto D2- Avanti D2 
Zo flitsend al het vorige week ging, zo moeizaam ging het vandaag. 
Gelukkig was het een oefenwedstrijd en kunnen we zeggen dat we 
nog moesten wennen aan het veld, 
de wind en de regen... 
We verloren met 5-0 geloof ik. Sanne, Marit en Sanne P heel erg bedankt voor het invallen! 
  
Tessa 
 
Olympia D3 – Valto D4 
Zaterdag 21 maart stond voor Valto D4 de eerste buiten wedstrijd seizoen 2015 op de agenda tegen 
Olympia uit Spijkenisse. Ondanks dat het om een oefenpotje ging had iedereen er toch erg veel zin in en 
stond het volledige team al om 9 uur (!!!)’s morgen te trappelen om weer ouderwets de wei in te gaan. Toen 
we netjes op tijd in Spijkenisse aan waren gekomen en het team  bijna klaar was met de warming-up bleek 
dat er een communicatie probleempje was en de wedstrijd pas een uur later zou beginnen. Dit was een 
aardige tegenvaller voor de kinderen want nu moesten ze, omgekleed en al, een uur wachten en dat valt niet 
altijd even mee als de wedstrijd spanning toeneemt.  Het toont van grote klasse dat de spelertjes dit erg 
goed op hebben gepakt. Zo besloten de meiden om “kappertje “ te spelen en de mannen vonden het wel 
een leuk idee om het alarm van de invalidentoilet te testen (en die deed het naar behoren). Uiteindelijk kon 
de wedstrijd om 11uur beginnen en had Sjors gelukkig nog 2 extra speelsters kunnen regelen ( Maaike en 
Mette) zodat we konden wisselen. Dit bleek echt ook nodig want Sanne was haar schoenen vergeten  en 
had nog last van een knie blessure en Jordan kreeg ook last van haar knie na een botsing met de 
tegenstander dus konden de dames mooi even schoenen ruilen. De wedstrijd begon super voorspoedig 
want de supporters kwamen slechts een paar minuten te laat (omdat ze een paraplu uit de auto moesten 
halen) en hadden vervolgens al een paar afgekeurde en een paar goed gekeurde doelpunten gemist. In de 
rust stond valto al met 10-0 (je leest het goed!!) voor dus dit zou een “kat-in-het-bakkie” worden. Omdat Sjors 
nog enige twijfel had of er de tweede helft weer zoveel punten gemaakt zouden worden had hij een zak 
chips belooft als er weer 10 in zouden gaan. Dit bleek achteraf de druk op de kinderen zoveel op te voeren 
dat de tweede helft het scoren uitbleef. Uiteindelijk werd er wel met 11-0 gewonnen dus dat belooft veel 
goeds voor het buitenseizoen.  Dames uit de E weer hartstikke bedankt voor  het invallen. Jullie hebben het 
super goed gedaan (net als de rest van het team!!) want door “materiaal pech” en blessures blijkt toch maar 
weer dat precies 8 man/dames aan de krappe kant is om een wedstrijd te beginnen. Nu nog 2x trainen deze 
week en dan kan het serieuze werk beginnen. Succes in de competitie  
Alex (vader van Stan) 
 
 
Avanti E4 tegen Valto E2 
Vandaag speelden wij een oefenwedstrijd tegen AVANTI. De eerste keer buiten dat was wel even wennen, 
want het was best koud en nat. 
Het was een goede wedstrijd! De 1ste helft ging het niet helmaal lekker toen stonden we 2-1 achter. 
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Toen kregen we een paar tips van onze top coachen Thijs en Sheila . 
Toen gingen we er voor, want toen scoorden wij er weer één en toen werd het 2-2 gelijk! 
Toen was het weer even rust. We gingen weer knallen alleen jammer genoeg scoorde AVANTI er weer één 
en toen stonden we 3-2 achter. 
Maar toen kwamen wij weer in actie en toen scoorden wij er weer 2. 
Uiteindelijk hadden we 3-4  gewonnen!!!!!!!! 
  
Groetjes van Elise van Geest 
 
Valto E5 –Olympia E5 
We mogen weer naar buiten. Maar of we deze zaterdag al zo blij mee zijn. 
Het is koud en het spettert af en toe. Niet de ideale buiten speel omstandigheden. Maar toch stond de E5 
klaar om een oefenwedstrijdje te spelen. 
Het was duidelijk wat we moesten doen, hard rennen en veel bewegen. Dat zorgt er voor dat je vrij komt te 
staan en dat je warm blijft. 
En zo gingen we goed van start. Het was Iris die het eerste doelpunt scoorde. En daarna wist Marit ook twee 
keer te scoren. Daarna was het rust. En de opdracht was duidelijk… Vooral zo doorgaan! 
Na de rust wist Olympia te scoren, maar Yara maakte er 4-1 van. Weer Olympia en daarna was het Mike die 
het laatste doelpunt van de wedstrijd maakte. Het werd 5-2! 
Dit was een goed begin… Volgende week zijn we gelijk weer vrij, maar 4 april gaan we er dan echt tegen 
aan. Als jullie zo goed (over)spelen als deze wedstrijd, dan gaat dat helemaal goed komen. 
 
Groetjes, 
Helma 
 
Valto F2 
De winter is voorbij!! De zaalcompetitie is ten einde!!  
Afgelopen zaterdag speelden we onze eerste wedstrijd op het veld, de lente was begonnen… Tja, niet echt. 
Het was koud, nat en guur. Onze Kees, Maartje, Luna, Jonne en Tim vonden dat ook! Iedereen was goed 
aangekleed, maar daardoorheen voelden ze de kou. Ook hadden ze, zeker in de tweede helft, koude 
handen en koude voeten. Maar dat vonden deze kanjers niet echt een probleem, want het scoren en 
samenspelen deden ze weer makkelijk. Het was een leuke oefenwedstrijd om even aan elkaar te wennen en 
dat is ook nog gelukt! Dus we gaan lekker genieten en een hoop doelpunten maken op het veld. 
Aanstaande zaterdag spelen we om 10.00 uur thuis tegen Fortuna.  
 
Groetjes, 
Johan 
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AdFysio GigaKangoeroedag – 24 April 2015   
 
Op vrijdagochtend 24 april 2015 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis 
maken met korfbal. Meer dan 60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat 
bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan beleven. De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal 
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een 
grote glimlach op ons veld te zien spelen.  
Helaas kunnen we dit jaar niet beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College vanwege 
examens.  
 
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een 
Valto-hart hebben, wil je  
- kleuters begeleiden tijdens de spellen 
- een bardienst draaien 
- helpen bij het opbouwen  
- dansers voor de openings-act  
- informatietasjes maken 
- de wacht houden bij de in-/uitgang 
- of ben je social mediatijger 
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com  of stuur ons een appje. 
 
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Projectteam Giga Kangoeroedag 
Lieselotte Kolle 06-21204621 
Marja de Jong 06-28680218 
 

Programma 4 april 

 




