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30 maart 2015 42e jaargang nr. 32 
 

 

Nieuws van het bestuur  
 
 
Jeuk. Zelfstandig naamwoord (m.) - uitspraak: [jøk] 
 
Als je de definitie van "jeuk" opzoekt, kom je over het algemeen niet zulke hele positieve 
beschrijvingen tegen. Als je even verder kijkt en goed zoekt, vind je er wel eentje die in de 
buurt komt: "Jeuk is zeer aanstekelijk. Als je iemand erover hoort praten of je leest erover, krijg je veelal 
hetzelfde gevoel". Welnu, het gevoel dat hier wordt beschreven heb ik ook tijdens één van mijn stages ervaren. 
 
Een avond in maart, ver verwijderd van de zomerse weekenden, zit de kernorganisatie van het jeugdkamp de 
laatste zaken door te nemen. Aan tafel zitten Denise, Bart-Jan en Frank. Ik schuif aan en luister hoe er 
bijzonder rustig en met veel ervaring wordt gesproken over de voorbereidingen. Ik weet meteen: dit zit goed. 
 
Even later druppelen ook de begeleiders binnen en als iedereen er is, start Denise met de uitleg en vertelt wat 
de bedoeling van het jeugdweekend is dit jaar. Er ligt al een compleet draaiboek met verschillende activiteiten 
die georganiseerd kunnen worden en bij voorkeur gaan passen bij het thema van dit jaar: Las Vegas. Iedereen 
is enthousiast en de één na de ander komt met goede ideeën om de activiteiten aan de vullen en de organisatie 
er van op zich te nemen. De groepjes zijn snel gemaakt en de positieve energie is voelbaar. Bijzonder 
aanstekelijk! 
 
Heel mooi om te zien en mee te maken dat de leiding van deze jaarlijkse seizoensafsluiting voor de jeugd in 
zulke goede handen is. Zowel de kernorganisatie als de begeleiding. Een grote groep vrijwilligers die zelf maar 
wát graag mee willen omdat het … juist, zo verschrikkelijk leuk is. Ik zou dan ook de definitie van "jeuk" willen 
aanpassen naar het volgende. 
 
JEUK. Zelfstandig naamwoord (m.) - uitspraak: [jøk] - synoniem voor [leuk] - afkorting van 
[JEUgdKamp] - zeer aanstekelijk - een bijzondere ervaring - compleet verzorgd weekend in juni - sport & 
spel verenigd - lol gegarandeerd - enthousiaste en energieke leiding - kundige en ervaren organisatie - 
mag niet ontbreken op je bucket list. 
 
Nog niet opgegeven voor het jeugdkamp? Stuur snel een mailtje naar jeuk@ckv-valto.nl. En onthoud: jeuk = 
leuk! 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
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Woensdag 1 april 2015 
 
20:00 12500 Fortuna / My Collections A3 - VALTO A3 Kruithuisweg-Oost in Delft veld 1 (60*30)  
 
 
Zaterdag 4 april 2015 
 
15:30 5652 De Meervogels 3 - VALTO 2 Vernedesportpark veld 1 (60*30) J. van Boheemen 

16:30 5720 VALTO 3 - Excelsior 3 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30)  
15:00 5716 VALTO 4 - Dijkvogels 3 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30) Herman Hoffman 

13:30 671 VALTO 5 - VEO 5 De Zwet in De Lier veld 1 (40*20) Jeroen Voskamp 

17:00 1067 Madjoe 5 - VALTO 7  Rijnsburg veld 1 (60*30) Aras van Velzen 

11:30 7726 Maassluis A1 - VALTO A1  Maassluis veld 1 (60*30) M. Knoester 

17:00 7732 De Meervogels A2 - VALTO A2 Vernedesportpark veld 1 (60*30) Leen Vogelaar 

14:30 23148 KVS / Maritiem B1 - VALTO B1  Scheveningen veld 1 (40*20) W. v.d. Weide 

13:00 12776 ONDO B3 - VALTO B2 ’s-Gravenzande   
09:00 23532 Maassluis C1 - VALTO C1  Maassluis veld 1 (40*20)  
10:00 13219 VALTO C2 - HKV / Ons ernest C2 De Zwet in De Lier veld 2 (40*20) Marije van Dalen 

12:00 13012 VALTO C3 - ODO C3 De Zwet in De Lier veld 2 (40*20) Arnold Poot 

11:00 13425 VALTO D1 - Fortuna / Myions D4 De Zwet in De Lier veld 1 (40*20) Thijs Dijkstra 

11:30 13426 SEV D1 - VALTO D2  Leidschendam   
12:00 13413 KVS / Maritiem D3 - VALTO D3  Scheveningen veld 2 (40*20)  
11:00 13410 VALTO D4 - VEO D3 De Zwet in De Lier veld 2 (40*20) Lisa van Staalduine 

13:00 13371 VALTO D5 - ODO D3 De Zwet in De Lier veld 2 (40*20) Antoinette Hanemaa 
09:00 14038 VALTO E1 - Fortuna / Myens E1 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30) Esther de Jong 

10:00 14027 VALTO E2 - Fortuna / My Cocns E5 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30) Alex Kok 

10:00 13952 VALTO E4 - De Meervogels E2 De Zwet in De Lier veld 3 (24*12) Romy van den Berg 

09:00 13973 VALTO E3 - ALO E3 De Zwet in De Lier veld 3 (24*12) Laurens Verbaan 

10:00 14483 VALTO E5 - DKC E1 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30) Ria Solleveld 

09:00 15018 VALTO E6 - KVS / Maritiem E4 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30) Angelique Stolze 

12:00 14647 KVS / Maritiem F1 - VALTO F1  Scheveningen veld 3 (24*12)  
11:00 14645 Weidevogels F1 - VALTO F2  Bleiswijk   
10:15 14692 DKC F1 - VALTO F3  Delft veld 1 (60*30)  
11:00 14668 ONDO F2 - VALTO F4 ’s-Gravenzande veld 3 (gras)  
10:00 14662 VEO F2 - VALTO F5  Voorburg veld 3 (gras)  
 
 
Opstellingen 4 april 2015 
Selectie Vertrek 13:30 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne B, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, 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: Esther, Lisanne v.d. B, Laura H, Mandy H, Lisa R, Lisa S 
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, Ruud, heer V8 
 
VALTO 8 Wordt verplaatst naar 20 april om 20:15 uur 
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Zaterdag 11 april 2015 
 
15:30 502 Dijkvogels 5 - VALTO 8 Veld Dijkvogels in Maasdijk veld 1 (60*30)  
11:00 12515 VALTO A3 - Weidevogels A3 De Zwet in De Lier veld 1 (60*30)  
09:00 14493 DES E3 - VALTO E5 Biesland in Delft veld 1 (60*30)  
10:00 14727 ONDO F1 - VALTO F2 Juliana n ’s-Gravenzande   
10:00 14946 VALTO F5 - VEO F2 De Zwet in De Lier   
 
 
Opstellingen 11 april 2015 
 
VALTO 8 Vertrek 14:30 uur  
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Imke 
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Martin B 
  
 
Uitslagen zaterdag 28 maart 2015 
 
   VALTO 1 - DES 1 11 - 13 
VALTO 2 - DES 2 13 - 12 
ONDO 3 - VALTO 3 10 - 13 
Excelsior 4 - VALTO 4 20 -   8 
Velocitas 5 - VALTO 5 wordt verplaatst 
VALTO 6 - Velocitas 8 7 - 13 
VALTO 7 - Fiks 6 5 - 10 
DES 8 - VALTO 8 7 -   9 
VALTO A1 - Korbis A1 23 -   4 
VALTO A2 - ALO A1 6 - 10 
VALTO B1 - Excelsior B1 16 -   8 
VALTO B2 - GKV B1 5 - 10 
VALTO C1 - Kinderdijk C1 niet gespeeld 
VALTO C2 - Refleks C1 1 -   1 
GKV C1 - VALTO C3 7 -   7 
DES D1 - VALTO D1 3 -   4 
VALTO D2 - HKV / Ons Eibernest D2 4 -   8 
VALTO D3 - ODO D2 4 -   0 
Weidevogels D2 - VALTO D4 8 -   3 
Avanti D5 - VALTO D5 2 -   2 
Refleks E1 - VALTO E1 6 -   6 
VALTO E2 - Dijkvogels E1 4 -   1 
Avanti E6 - VALTO E4 8 -   1 
Phoenix E3 - VALTO E3 5 -   2 
VALTO E5 - Lynx E2 0 -   0 
Avanti E8 - VALTO E6 1 -   4 
VALTO F1 - Excelsior F1 10 -   5 
VALTO F2 - Fortuna / My Collections F1 8 -   5 
VALTO F3 - DES F1 7 -   8 
VALTO F4 - Lynx F1 5 - 10 
VALTO F5 - Die Haghe F4 9 -   8 
VALTO B1 - Avanti B1 6 - 12 (oefenwedstrijd) 
VALTO 1 - Futura 1 17 - 12 (oefenwedstrijd) 
VALTO 2 - Futura 2 18 -   5 (oefenwedstrijd) 

 

 
 
 
Nabeschouwingen 
Weer of geen weer, afgelopen zaterdag waren de eerste wedstrijden van het veldseizoen! Voor de 
meeste ploegen nog een hoop belangrijke punten te behalen. 
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DES was vandaag de tegenstander van de gehele selectie. VALTO 2 speelde een prima eerste helft, helaas 
kon DES aardig bijblijven en gingen we met 9-9 rusten. De tweede helft stak de wind op en werd de wedstrijd 
lastiger. Weinig doelpunten uiteindelijk, maar precies genoeg om afstand te nemen van DES in de ranglijst. 
VALTO 1  was in de eerste fase van de wedstrijd een klasse beter dan DES, maar kon dit helaas niet 
doordrukken. Het gebrek aan doelpunten deed het eerste de das om. Het eerste staat nu op een gedeelde 
eerste plaats met Vriendenschaar.  
Luid gejuich bij aankomst VALTO 3. Na de een zwaar zaalseizoen werd een heerlijke overwinning geboekt in 
’s-Gravenzande. Achteraf bleek dit ook nog eens de koploper te zijn. Een mooie opsteker voor het derde om het 
jaar mooi af te gaan ronden. VALTO 4 werd flink versterkt deze week, maar het mocht helaas niet baken. Een 
ontketend Excelsior scoorde er ondanks de winterse omstandigheden rustig op los.  
VALTO 6 mocht van alle senioren het spits afbijten om 11:00u, helaas was Velocitas scherper op de vroege 
ochtend en werd er verloren met 7-14. Als hekkensluiter van de dag VALTO 7 op het eigen hoofdveld. Er werd 
nog vroeg uitgelopen met een snelle 1-0, maar dat mocht niet baten. Er werd helaas met dubbele cijfers 
verloren. Tegelijk met het eerste werd in Delft een andere mooie wedstrijd gestreden, Des 8 tegen VALTO 8. Bij 
deze wedstrijd trok VALTO gelukkig wel aan het langste eind en er werd een verdiende 7-9 overwinning mee 
naar de lier genomen.  
VALTO A1 speelde vandaag tegen Korbis. Op het veld kampioen worden is de doelstelling van de A1 in de 
eerste klasse. Vandaag moest er een mooie overwinning geboekt om de toon te zetten voor de rest van het 
seizoen, met een prachtige 23-4 winst is hier zeker aan voldaan. VALTO A2 speelde vandaag een belangrijke 
wedstrijd om aan te haken bij de top van de poule. Na een knappe gelijke ruststand kon helaas ALO de tweede 
helft niet bijgehouden worden.  
VALTO B1 speelde thuis tegen Excelsior B1. Ondanks het slechte weer was de B1 lekker op dreef. Met rust 
stond er al een 9-2 voorsprong op het scorebord. VALTO was op alle fronten beter en daar had Excelsior geen 
antwoord op. Pas tegen het eind van de wedstrijd, toen ze nog een paar discutabele strafworpen kregen, 
konden ze wat terug doen, maar spannend werd het nooit. Einduitslag 16-8. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd 
tegen KVS B1 op het programma. Een ploeg waar in de zaal twee keer van gewonnen werd. 
VALTO B2 speelde thuis tegen GKV B1. Helaas wilde het bij de B2 minder goed lukken, GKV was een maatje 
te groot. Er werd met 5-10 verloren. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen ONDO B3. In de zaal speelde VALTO 
B2 tegen de B2 van ONDO en toen werd er twee keer verloren, misschien dat het nu tegen de B3 lukt om de 
punten mee naar huis te nemen. 
De wedstrijd van VALTO C1 is niet gespeeld, deze zal later ingehaald worden. A.s. zaterdag speelt de C1 uit 
tegen Maassluis C1. 
VALTO C2 speelde thuis tegen Refleks C1. Een wedstrijd met over en weer veel kansen en heel weinig 
doelpunten. In de eerste helft wist alleen VALTO te scoren en in de tweede helft deed Refleks dat, zodat het 
aan het eind van de wedstrijd 1-1 stond. Deze week maar hard trainen op de afronding en dan a.s. zaterdag 
thuis tegen HKV C2 opnieuw proberen om te winnen. 
VALTO C3 speelde uit tegen GKV C1. Een gelijk opgaande wedstrijd met veel doelpunten over en weer. 
Uiteindelijk werd ook dit een gelijkspel, maar dan 7-7. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen ODO C3. 
VALTO D1 speelde uit tegen DES D1. Waar in de zaal al vaak door de D1 met één doelpunt verschil gewonnen 
werd, werd ook de eerste veldwedstrijd met het kleinst mogelijk verschil gewonnen, 3-4 werd er gewonnen. A.s. 
zaterdag speelt de D1 thuis tegen Fortuna D4. 
VALTO D2 speelde thuis tegen HKV D2. In de zaal werd er ook twee keer tegen dit team gespeeld. Beide 
ploegen wisten toen één keer te winnen met één doelpunt verschil. Dit keer was HKV een stuk sterker en wist 
het wat makkelijker de korf te vinden. Het werd 4-8. Zaterdag speelt de D2 uit tegen SEV D1. 
VALTO D3 speelde thuis tegen ODO D2. VALTO D3 begon sterk aan deze veldcompetitie, want ze wisten met 
4-0 te winnen. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen KVS D3. In de zaal speelde de D3 ook tegen deze ploeg en 
toen werd er een keer verloren en een keer gelijk gespeeld. Dit keer is het dus de beurt aan VALTO om te 
winnen! 
VALTO D4 speelde uit tegen Weidevogels D2. Deze ploeg was in de zaal nog een tegenstander voor VALTO 
D3, die daar twee keer van wist te winnen. Voor onze D4 was Weidevogels echter een maatje te groot. Er werd 
met 8-3 verloren. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen VEO D3. 
VALTO D5 speelde uit tegen Avanti D5. In de zaal speelde de D5 ook tegen Avanti D5 en toen werd er twee 
keer ruim verloren. Dit keer was het een spannende wedstrijd. Er werd niet veel gescoord, maar het ging wel 
gelijk op. Uiteindelijk werden de punten verdeeld, 2-2. A.s. zaterdag speelt de D5 thuis tegen ODO D3.   
VALTO E1 begon de competitie tegen een oude bekende: Refleks E1. In de zaal werd Reflex kampioen en 
werd de laatste wedstrijd ruim verloren door VALTO. Deze keer lukt het beter en werden de punten netjes 
verdeeld: 6-6 einduitslag. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Dijkvogels E1. Er waren een paar spelers van VALTO niet helemaal fit maar 
toch werd er vrij eenvoudig met 4-1 gewonnen. 
VALTO E3 ging op bezoek bij Phoenix E3. De E3 had het lastig en kon deze pot helaas niet winnen. De uitslag 
was 5-2. 
VALTO E4 ging naar Avanti om tegen hun E6 te spelen. Dit meidenteam wilde heel graag de bal hebben en 
aan deze inzet ontbrak het bij onze E4. Hierdoor werd er met 8-1 verloren terwijl er qua niveau zeker meer in 
gezeten had. De E5 speelde thuis tegen Lynx E2. 
VALTO E5 creëerde kans op kans maar het lukte niet om de ballen door de korf te gooien. Kwam dat door de 
koude, natte handen? Na 40 minuten stond er nog steeds een 0-0 op het scorebord. Misschien dat het met wat 
beter weer wel lukt om de kansen af te maken! 
VALTO E6 mocht ook naar Avanti en speelde tegen hun E8. Het was een natte wedstrijd. En als je dan op gras 
speelt, komt daar ook de nodige bagger bij kijken. Na 40 minuten zat iedereen dan ook lekker onder de bagger 
en het gras maar stond er ook een 1-4 overwinning op het scorebord! 
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VALTO F1 speelde tegen Excelsior F1, een bekende uit de zaal. In de zaal werden beide wedstrijden 
gewonnen en ook deze keer had de F1 geen moeite om de punten in De Lier te houden. De winst was met een 
10-5 einduitslag duidelijk voor VALTO. 
VALTO F2 trapte de competitie af tegen Fortuna F1. En die aftrap was gelijk een goede! Er werd met 8-5 
gewonnen. 
VALTO F3 kreeg voor de eerste wedstrijd al te maken met een tegenslag. Speelster Sanne brak vrijdag haar 
pols en speelt voorlopig niet mee. Beterschap Sanne! De F3 besloot om het dan zonder invallers te proberen en 
gewoon alle 4 een hele wedstrijd te spelen. Dan krijg je het tenminste ook niet koud. Met rust stond er nog een 
ruime voorsprong op het scorebord maar na 40 minuten waren de punten toch net aan voor DES omdat zij met 
7-8 wonnen. 
VALTO F4 speelde tegen Lynx F1 en dat was een lastige tegenstander. De regen en de kou wilde ook al niet 
meewerken en zo verloor de F4 helaas met 5-10. Volgende week beter! Ons nieuwe team VALTO F5 speelde 
haar eerste 'echte' wedstrijd. En er werden gelijk al heel veel doelpunten gescoord. In een spannende wedstrijd 
werd het uiteindelijk 9-8 voor VALTO. De eerste punten zijn dus binnen. 
 
 
VALTO, aan de top? 
Lieve clubvrienden, 
Al vele jaren lees ik met trots de column “Ome Willem”. En het doet mij deugt vandaag zelf een stukje te mogen 
schrijven, want Ome willem was wat nukkig na het gebruikelijke zondags koffieleuten. Jaa VALTO’ers, als 
beginnend schrijver ben ik afgelopen zaterdag maar eens een kijkje gaan nemen op sportcomplex “de Zweth”. 
Dat vergt wat extra motief: 
Mijn vader heeft uit automatisme een adres aan het kanaal gegeven wat nu niet meer is dan een oud 
voetbalveld. Gelukkig ben ik op de hoogte van het sportpark aan de veilingweg met een prachtige Villa als 
thuisbasis en een tweejarig oude kunstgrasmat als ondergrond. Dit veld vergt wat extra motief:  
Dat kunstgras bleek dus weer veranderd te zijn. Waar ik grote velden en afstanden had verwacht, zag ik nu een 
A1 op een pupillen veld spelen. Vooral mijn vader moest hier aan wennen toen ik dit vertelde. “Strijden op een 
drie-vakken modderig grasveld met regen en wind en bieren in het Mikpunt, dat is pas echt korfbal”. Voor de 
zoveelste keer vroeg ik vader om nou even met de tijd mee te gaan. ‘Mensen willen modern korfbal, zonder 
zesjes, maar juist met snelheid en kortere afstanden’.  Ik probeerde mijn vader vervolgens gerust te stellen. ‘Er 
was enorm veel wind pa, waardoor er toch een ouderwets Westlands bikkelkorfbal ontstond, met het publiek in 
dekentjes verpakt aan de zijlijn. Hier vrolijkte vader Willem wat van op. Aan het einde kwam het gesprek aan op 
een bijzondere gebeurtenis. Ik vertelde vader over een “live stream” korfbalwedstrijd vanuit Dordrecht. Dit vergt 
wat extra motief: 
Dit was niet zomaar een beslissende kruisfinale van de A-hoofdklassen. Nee dit was de wedstrijd van 2 talenten 
van onze vereniging. Met de fluit in de mond stond hier Rick Voskamp. En daarnaast met de bal was niemand 
minder dan Mees Koole. Ook al verloor Sassenheim net aan, kunnen we toch wel spreken over een top-
prestatie van beide overig leden. Hier waren mijn vader en ik het allebei mee eens. Toch kon hij het niet laten 
om nog een opmerking. Iets raars over “sporthallen gebruiken in de lente” ofso.  
Tot slot de titel van dit stuk, dat vergt wat extra motief:  
We hebben nieuwe kleine velden en 2 leden in de top van het korfbal. Daarnaast spelen we weer lekker buiten. 
Weer of geen weer, wij hebben daar een gezellig kantine. Waar na de wedstrijden altijd genoeg te beleven is. 
Dusja, VALTO is al aardig aan de top. We zullen zien wat we nog meer kunnen bereiken. Ik spreek namens 
Ome Willem om toch ook vooral te genieten wat we al hebben bereikt met z’n alle. 
      Korfbalse, Jan-Willemszoon 
 
 
 
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: 

• Opening door de voorzitter 
• Vaststellen notulen najaarsvergadering 2014 
• Plannen en mededelingen bestuur 
• Jubilarissen 
• Focus programma 
• 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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Post vanuit de Ledenadministratie 
 

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang.  
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn, wil je dat 
dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de 
administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden. 
 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2015.  
Hou hier alstublieft rekening mee! 

 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

 
Vriendelijke groet, 
Liesbeth van Wingerden 
Ledenadministratie CKV-VALTO         leden@ckv-valto.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie  
 
Kleine velden! 
Dit waren dan de eerste wedstrijden op kleine velden. Weer een nieuwe 
mijlpaal voor onze club. 
 
Nederlands Kampioenschap voor D bij VALTO 
Het is ons gelukt om het NK voor de D-pupillen binnen te halen. Op 
zaterdag 6 juni zullen verenigingen uit heel Nederland bij ons komen om dit NK te spelen. Binnenkort 
meer informatie. 
 
Provinciaal schoolkorfbal Zuid Holland in Kinderdijk 
Op 6 juni aanstaande gaat een team uit groep 7 en 8 van de Koningin Julianaschool naar het 
Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi bij KV Kinderdijk. Naar dit toernooi gaan de winnaars van de 
diverse schoolkorfbaltoernooien uit Zuid Holland. Aangezien VALTO geen schoolkorfbaltoernooi kent 
voor deze leeftijdscategorie, werd er voorgaande jaren geen team vanuit De Lier voor dit toernooi 
ingeschreven. De kinderen van de KJS hebben dit echter zelf enthousiast opgepakt en gaan kijken 
of ze De Lier op de kaart kunnen zetten! Namens VALTO heel veel succes! 
 
Seizoenseinde 
Hieronder even inzicht in de maand juni waarmee we ons seizoen dit jaar afsluiten: 
 
Datum  
Woensdag 13 mei Indelingsvergadering 
Zaterdag 30 mei Laatste competitieronde 
Woensdag 3 juni Schoolkorfbaltoernooi bij VALTO 
Zaterdag 6 juni Nederlands Kampioenschap D-pupillen bij VALTO 
Zaterdag 6 juni Provinciaal schoolkorfbal Zuid Holland in Kinderdijk 
Zaterdag 13 juni Oefenwedstrijden jeugd in nieuwe samenstelling 
1-19 juni (3 weken) Training jeugd in nieuwe samenstelling Dinsdag: A, B, C 

Donderdag D, E, F 
Zaterdag 20 juni Einddag 
Weekend 26-28 juni Jeugdweekend 

 
  



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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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 
 
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 
Maaike Ridder 1 
Max Hulsebosch 1 
Vera Lagerwerf 1 
Hans Ridder 4 
Pieter van Muyen 4 
Helma Hagemans 1 
Totaal 25 
 
 
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 aub om je vakanties af te 
stemmen. 
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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	   	  	  

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	   	  	  
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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	   	  	   	  	  
 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete 
schema voor het 2e helft veldseizoen kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 
9.15 uur beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van 
tevoren de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. 
Stuur hem van tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun 
Voskamp. Dit moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een 
sms naar Teun sturen met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in 
ieder geval vóór 13.00 uur de volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet, dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
barrooster@ckv-VALTO.nl  

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

            

2 april Do 19.00-23.30 Jelle Boeters     

        

4 april  Za  8.15-12.00 Barbara P Sandra B    door bar 

4 april Za 12.00-15.00 Ingeborg v V Chantal v K    door bar 

4 april Za 15.00-18.00 Chris v O Pamela A   door bar 

4 april  Za 17.30-20.30 Roland vd E Laura H   ??????? 

            

9 april Do 19.00-23.30 Patrick B         

        

11 april Za  10.15-14.00 Laura H     

        

 
  



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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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.  
 
03-04  D5 (goede vrijdag, binnen team bespreken wanneer je gaat) 
10-04  Geen schoonmaak 
17-04   C3  
24-04  C2 
01-05  Geen schoonmaak  
08-05  C1 
15-05  F3 en F4 
22-05  E1 en E2 
29-05  E3 en E4 
05-06  E5 en E6 
12-06  D1  
19-06  F1 en F2 
26-06  Geen schoonmaak 
03-07  B1 en B2 
 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 
 
 
 
 

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 
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
13-04-2015 Algemene Ledenvergadering in de VILLA VALTO 
24-04-2015 8:30 Giga-Kangoeroe-Dag Koningsspelen  

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

20-06-2015 0:00 VALTO Einddag  
 
 
 

 
Wedstrijdverslagen 
 
 
 
VALTO 1 begint slecht aan het tweede gedeelte van de veldcompetitie!     

      Sponsor: Martin Stolze b.v. 
In het zaalseizoen is het eerste team van VALTO uiteindelijk 6de geëindigd. Daar waar het drie weken 
daarvoor nog 3de stond, was de motivatie in de laatste wedstrijden af en toe ver te zoeken. Daarbij lag de 
focus ook op het 2de team van VALTO, omdat dat team zich moest handhaven, wat ook gelukt is. Op het 
veld moest de motivatie weer 110% zijn, omdat VALTO 1 daar bovenaan staat met twee punten voorsprong 
op de concurrenten. Na twee oefenwedstrijden tegen Excelsior en Futura mochten de spelers VALTO 1 
afgelopen zaterdag laten zien dat zij er klaar voor waren. 
Een aantal aanpassingen waren er wel; allereerst werd er gespeeld op een klein veld(20 x20). Het is toch 
gelukt om dit voor elkaar te krijgen, hartstikke fijn. Daarnaast was het team nog steeds niet compleet. Thom 
Voskamp is vrijdag 27 maart geopereerd aan zijn knie, dus die was er nog niet bij. Tot overmaat van ramp 
kon ook Niels Koole niet spelen wegens een blessure. Deze plekken werden ingevuld door Laurens Verbaan 
en Kees Verkade. 
De eerste wedstrijd na de zaal was direct tegen DES en dat belooft altijd weer een spannende wedstrijd te 
worden. De wedstrijd begon en het weer drukte direct een behoorlijke stempel op de wedstrijd. Waar de 
twee vakken het vaak moeten hebben van de rugkanten, diepe en diagonale ballen en het hoge baltempo, 
werd dit bemoeilijkt door het slechte weer. Door de sterke wind werden er veel plaatsfouten gemaakt. Daarbij 
was het ook een stuk moeilijker om van afstand te scoren. Op een gegeven moment stond het wel 3-1 in het 
voordeel van de thuisploeg. Door een strafworp van Rob de Ruiter en een strafworp en vrije bal van Frank 
de Rijcke. Hierna liep VALTO uit naar 5-2 door doelpunten van Laurens Verbaan en Kees Verkade, alleen 
kon VALTO niet doordrukken op dit moment en binnen 10 minuten was de stand weer gelijk, 5-5. Met deze 
stand werden ook de kleedkamers opgezocht. Na de rust was het Kees Verkade die met twee 
afstandsschoten VALTO weer op voorsprong zetten, maar hierna zakte het in bij VALTO. VALTO kon nu wel 
voordewind aanvallen, maar dat leverde ook lastige situaties op. Juist nu werden de schoten van te ver 
gepakt, waardoor veel schoten te kort gingen. Daarbij kon de bal moeilijk van achter naar voren worden 
gespeeld, door de tegenwind. Het scoren bleef achterwegen en de plaatsfouten kregen de overhand bij 
VALTO. Hier profiteerde DES van en kwam ineens op een 8-11 voorsprong met nog 14 minuten te spelen. 
Op dit moment moest er wat gebeuren en was Marco genoodzaakt wissels in het veld te brengen. Eerst 
kwam Pieter van Muyen erin, daarna Niels van der Lingen en Ron Boekestijn en uiteindelijk ook nog Lotte 
van Geest. Ron Boekestijn zorgde nog voor de 9-11 en het geloof kwam weer een beetje terug bij VALTO. 
Toen later Rob de Ruiter ook nog de 10-11 scoorde, was opeens alles weer mogelijk. Helaas scoorde DES 
de 10-12 en was het vlak daarna klaar. VALTO lijdt dus direct een dure nederlaag tegen een tegenstander 
waar dit absoluut niet tegen hoeft. Vriendenschaar won wel haar wedstrijd en staat nu dus samen met 
VALTO 1 bovenaan. 
Volgende week zou de wedstrijd tegen Vriendenschaar zijn, maar deze is verplaatst. Daarom staat er voor 
de selectie alleen de wedstrijd van VALTO 2 op het programma tegen De Meervogels. VALTO 2 dat 
overigens hele goede zaken had gedaan afgelopen zaterdag om van de directe concurrent te winnen! 
 
Doelpuntenmakers: Kees 3, Frank 3, Rob 2, Ron 1 en Laurens 1 
 
        Groeten VALTO 1 
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VALTO 2 – DES 2 
Zaterdag 28 maart, de eerste veldcompetitieronde van 2015 en voor VALTO 2 zeker niet de minste.  
Wij moesten het opnemen tegen titelconcurrent DES. Het najaar hebben we afgesloten met één punt 
voorsprong. Voor vandaag betekende dit, dat we hoe dan ook niet mochten verliezen. Bij gelijkspel zou het 
verschil van één punt blijven in ons voordeel en bij winst zouden we uitlopen tot 3 punten verschil. We wisten 
dat DES een lastige tegenstander is die fysiek altijd goed aanwezig zijn in het veld. 
Afgelopen donderdag en vrijdag waren de velden verlegd, waardoor we vandaag voor het eerst op kleine 
afmetingen konden spelen. Dit was wel op veld 2, want op veld 1 zijn de putten nog niet verlegd. In 
tegenstelling tot de velden was het weer minder goed. Het was regenachtig, koud en waaide heel hard. Na 
een praatje van coach Teun, extra goed warmlopen tegen de kou en wat inschieten begonnen we de 
wedstrijd met wind mee.  
Twan, die meespeelde voor Luuk, scoorde het eerste doelpunt; 1-0. DES maakte snel 1-1. De komende 10 
minuten gingen gelijk op, totdat de stand op 5-5 kwam. De minuten daarna benutte DES 3 kansen, waardoor 
we 5-8 achter kwamen. Ondanks de achterstand bleven we hard werken om in de wedstrijd te blijven. Dit 
lukte en VALTO wist nog voor het rustsignaal weer op een gelijke score te komen van 9-9. 
In de rust zeiden of dachten we allemaal hetzelfde: “We moesten scherper, maar vooral een stuk feller zijn”, 
anders zouden we vandaag niet winnen. We kamen met opgeheven hoofd de kleedkamer uit en waren klaar 
om helft te bikkelen met wind tegen. 
De tweede helft ging goed. We scoorde meteen de 10-9 wat zorgde voor veel vertrouwen. Ron maakte zijn 
rentree in het tweede (voor Twan). Het spel was niet erg mooi, maar wel effectief. We maakte lange 
aanvallen en verdedigde erg goed. DES wist nog tot 2 keer toe gelijk te komen, maar telkens kwamen wij 
daarna weer op voorsprong, waardoor zij geen kans hadden om langs zij te komen. In de slotfase werd het 
van 12-11 nog 12-12. 2 minuten voor tijd wisten we de 13-12 te scoren, waardoor eindelijk de wedstrijd 
beslist was. Een topprestatie voor VALTO 2 deze week! 
Zoals gezegd, staan we nu 3 punten los 
 
 1 VALTO 2 8 7 0 1 14 96 74 (22)  
2 DES 2 8 5 1 2 11 94 72 (22)  
2 Oranje Wit 3 8 5 1 2 11 92 87 (5)  
4 Fortis 2 8 5 0 3 10 103 98 (5)  
5 Pernix 3 8 4 1 3 9 116 101 (15)  
6 IJsselvogels 2 8 3 1 4 7 95 86 (9)  
7 De Meervogels 3 8 1 0 7 2 100 117 (-17)  
8 Korbatjo 2 8 0 0 8 0 64 125 (-61)  
 
We kijken niet te ver voorruit en gaan hard werken om aan het kop te blijven. Aanstaande zaterdag spelen 
we tegen Meervogels 3 in Zoetermeer.  
Twan bedankt voor het invallen, reserves bedankt voor het warmhouden voor de bank en publiek bedankt 
voor het aanmoedigen. Wie weet tot volgende week! 
 

Groetjes, een gelukkig VALTO 2 
 
 
 
 
VALTO 3 goed uit de startblok na teleurstellend zaalseizoen….. 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 3 uit tegen ONDO 3. Een ploeg die het derde dit seizoen al twee keer 
eerder tegen kwam en waar nog maar 1 punt tegen gepakt werd, terwijl dit er toch meer hadden kunnen zijn. 
Qua weer zat het niet echt mee en menig speler was dan ook van mening dat we ook nog wel even in de 
zaal door hadden kunnen spelen. Maar goed bikkels als we zijn, gingen we er vol tegen aan. Met een 
jeugdige reservebank: Alex, Ruben en Vera bedankt voor het reserve zitten en/of het meespelen, kon het dit 
keer toch niet mis gaan. Het eerste doelpunt was nog voor ONDO, maar daarna nam VALTO het initiatief en 
liep uit naar een 1-4 voorsprong. Helaas kwam ONDO weer terug in de wedstrijd, waardoor we de rust 
ingingen met een 6-6 stand. We probeerden nog om het op een akkoordje te gooien, omdat het inmiddels 
ook wat ging regenen en het steeds kouder werd en harder ging waaien. Maar ONDO rook haar kans en 
wilde het uitvechten in het veld. (hadden ze dat maar niet gedaan….) 
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Dus gingen we de wei weer in en zetten we ons beste beentje voor. We namen al gauw weer een 
voorsprong van twee doelpunten en eigenlijk hebben we dat niet meer weg gegeven. Met name de dames 
waren weer lekker op dreef, maar liefst 9 van de 13 doelpunten namen zij voor hun rekening. Natuurlijk 
hadden zij dat niet gekund als ze niet zo goed gesteund werden door de heren!! J De wedstrijd werd 
uiteindelijk met 10-13 gewonnen en pas na de wedstrijd kwamen de dames er achter dat ONDO koploper 
was en dat we dus gewonnen hadden van de koploper!! Een goed begin van het vervolg veldseizoen dus! 
We staan nu op een vijfde plek met negen punten, met een achterstand van drie punten op de koploper, nog 
altijd ONDO 3. Er is dus nog van alles mogelijk. A.s. zaterdag spelen we thuis tegen Excelsior 3, die op de 
zesde plek staat met vier punten. 
       Groetjes VALTO 3 
 
 
 
 
VALTO B1 goed van start! 
Voor de zaal is de B1 op het veld kampioen geworden in de 1e klasse, dus dat betekent dat ze nu in de 
kampioenspoule zitten en dat er gespeeld kan worden om een plekje op het NK. In de poule komen we 
Excelsior B1, KVS B1 en ONDO B1 tegen. In principe ploegen die we kunnen hebben, maar dan zullen we 
wel elke wedstrijd scherp moeten zijn! 
Afgelopen week werd er op dinsdag geoefend tegen Avanti B1. Geen goede wedstrijd, maar dat was niet het 
ergste. Wat wel erg balen was, was dat Maaike haar middenhandsbeentje in haar linkerhand brak, waardoor 
zij nu zeker vijf weken in het gips zit en we haar dus zeker een paar maanden zullen moeten missen. Thijs 
ging daarnaast ook nog eens flink door zijn enkel, waardoor hij de rest van de week niet meer kon trainen en 
ook zaterdag niet van de partij kon zijn. Gelukkig herstelt hij wel sneller en zal hij er aankomende week weer 
gewoon bij zijn. 
Afgelopen zaterdag begon de B1 de competitie thuis tegen Excelsior B1. Met Martijn op de plek van Thijs 
begonnen we aan de wedstrijd. Al gauw bleek Martijn het plekje van broer Thijs prima op te vullen, want hij 
wist ze lekker te raken. Zeker toen hij zijn plekje schuin naast de korf had gevonden! Verdedigend zat 
iedereen er bovenop en Excelsior wist zich daarmee geen raad. Er kwamen nauwelijks goede kansen, vaak 
waren het wanhoop schoten. Aanvallend liep het bij VALTO wel lekker en met rust stond er al een 
comfortabele 9-2 voorsprong op het scorebord. Na rust ging het even wat minder soepel als het om 
aanvallen ging, maar in de verdediging bleven we wel scherp waardoor Excelsior niet echt dichterbij wist te 
komen. Pas later in de wedstrijd toen de scheidsrechter lichte overtredingen ineens ging bestraffen met 
strafworpen wist Excelsior wat terug te doen. Maar echt spannend werd het nooit. Sheila kwam nog in het 
veld voor Lisa, die licht door haar enkel ging. (gelukkig viel dit achteraf mee) Ook Vera L. (voor Daphne) en 
Max (voor Ruben) mochten nog even lekker mee doen. Uiteindelijk werd het 16-8 en daarmee heeft de B1 
haar visitekaartje afgegeven. Martijn, Sheila, Vera en Max bedankt voor het reserve zitten en het meedoen. 
Bij de andere wedstrijd wist KVS B1 nipt van ONDO B1 te winnen, 6-5. 
A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KVS B1. In de zaal werd er twee keer ruim van deze ploeg gewonnen, 
maar dat is zeker geen garantie voor de winst, we zullen er volle bak voor moeten gaan. 
Tot zaterdag! 
      Groetjes VALTO B1.    
 
 
 
 
VALTO D2 – HKV/Ons Eibernest D2 
Zaterdag begon VALTO D2 aan de buitencompetitie met een thuiswedstrijd tegen HKV/ Ons Eibernest D2. 
We kenden ze nog uit het binnen seizoen en wisten dat dit een sterke tegenstander was. 
Ons Eibernest begon direct sterk met aanvallen wat resulteerde in een 1-0 voorsprong. 
VALTO D2 liet zich niet gek maken en herpakte zich en controleerde het spel. Tessa scoorde de 1-1 
Ons Eibernest ging door met aanvallen maar miste vele kansen en VALTO kwam zelfs op een 2-1 
voorsprong door David. 
Er werd een bal uit de handen geslagen bij Ons Eibernest en dat was een strafworp die gemist werd. 
Ons Eibernest wist nog wel te scoren en de 2-2 stond weer op het bord. 
Na de wissel van de 12.30 scoorde  Jordi  na een prima doorloop de 3-2. 
Na de rust liep de stand gelijk op naar 3-3 en Jasper scoorde daarna nog de 4-3 voor D2. 
Daarna was het gedaan voor VALTO en bouwde Ons Eibernest de eindstand van 4-8. 
Volgende keer beter. Op naar Leidschendam. 
        Henk-Jan & Jordi 
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VALTO D4 
D4 vertrok met negen spelers naar Bleiswijk. Na grote overwinning (11-0) in de oefenwedstrijd van vorige 
week hadden we er veel zin in, maar helaas ging het ditmaal niet zo soepel. Het was koud en regenachtig,  
maar dat was het vorige week ook en daar heeft de tegenstander ook last van, dus dat was geen excuus. 
We kwamen al snel 1-0 achter, maar Sanne D. maakte gelukkig al snel 1-1. Met een 4-1 achterstand gingen 
we de rust in, en na de rust zagen we hetzelfde spelbeeld: we hadden voldoende balbezit, probeerden ook 
wel te scoren, maar misten de scherpte en soms ook de snelheid. De tegenstander benutte zijn kansen veel 
beter en dan wordt het lastig om te winnen. Daan scoorde nog wel na een mooie doorloop en Laura maakte 
het derde doelpunt, waarna we uiteindelijk met 8-3 verlies van het veld stapten. 
 
 
 
VALTO D5 
Zaterdag speelde de D5 tegen Avanti. 
Het was een erg leuke wedstrijd ondanks de regen! 
Het werd  0-1 voor VALTO gescoord door Indy zo gingen we de rust in. Na de rust was het snel 1-1 toen 1-2 
voor VALTO gescoord door maaike (invalster)uiteindelijk werd er met 2-2 gelijk gespeeld! 
D5 Jullie hebben een mooie wedstrijd laten zien! Goed gedaan! 
  
      Groetjes Claudia en indy 
 
 
 
 
VALTO E1 tegen Refleks 
Afgelopen zaterdag moest VALTO E1 spelen tegen Refleks. Pieter kon niet mee omdat hij zelf moest spelen. 
 In de Bijblijver stond dat we tegen Refleks E2 moesten, maar dat bleek een foutje te zijn (van de KNKV). We 
kennen Refleks E1 als de beste. Refleks E1 was in de zaal kampioen geworden en wij gedeeld tweede. Het 
was slecht weer en de deuren van de kleedkamers waren op slot. Toen ik nog thuis was had ik op de 
buienradar gekeken en had ik gezien dat het net tijdens onze wedstrijd droog zou zijn. Maar als nog was het 
nog steeds koud. 
Toen we de wedstrijd begonnen scoorde Refleks als eerst. Dat was balen! Gelukkig scoorde David de 1-1. 
De aanvallen waren van Refleks en VALTO heel mooi. Een van onze aanvallen stond ik in de insnij en 
gooide David met een doorloop voorbij de paal met 1 hand de bal er prachtig in. Een andere aanval kwam ik 
vrij en kreeg ik snel de bal in mijn handen gegooid en scoorde ik ook! De hele eerste helft ging het gelijk op 
en gingen we met 3- 4 (voor) de rust in. 
In de tweede helft moest ik er 10 minuten uit. Het bleef gelijk opgaan. Niels heeft mooi gescoord en David 
scoorde met een mooie afstandschot de 5 -6. Jammer genoeg scoorde Refleks ook nog een keer. De 
eindstand was 6 – 6. Het was jammer, maar we zijn er wel blij mee! 
Op de terugweg naar huis zijn we door de McDrive gereden. Hier hebben we 40 Kipnuggets gehaald. Dat 
was lekker!! Terug in de Villa vroeg Pieter verbaast waarom we gelijk hadden gespeeld tegen Refleks E2. Ik 
moest lachen want ik zei we moesten tegen Refleks E1. 
 
         Gr Emma 
 
 
 
 
VALTO E2- Dijkvogels E1 
Het was een spannende wedstrijd maar uiteindelijk hebben we gewonnen met 4-1. 
We deden ook extra ons best want we willen nu heel graag kampioen worden. 
Want het lukte niet in het vorige buitenseizoen en in de zaal. 
Het waaide heel hard en het regende heel lang. 
In de rust was het 2-1 en toen de wedstrijd afgelopen was, was het dus 4-1. 
Het was een leuke overwinning. 
We moeten volgende week tegen Fortuna E5. 
 
   Met vriendelijke groeten Lisa van Oudheusden. 
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Phoenix E3- VALTO E3 
We mochten weer buiten spelen en we hadden er erg zin in. 
De bal was door de regen wel een beetje glad dus het was wel moeilijker, maar gelukkig gaf coach Petra 
een tip om de bal heel goed te klemmen. nog even verder inschieten en we hoorden het fluitje. Een handje 
geven en we kunnen beginnen. Het ging erg goed, de verdediging zat goed dicht en we kregen mooie 
kansen, maar helaas als zo vaak wilde de bal er niet in! Maar weer helaas was de eerste schietkans van 
Phoenix wel direct raak. Ook na de 1ste kwart schoot VALTO vaak, maar niet raak. De tweede kans van 
Phoenix was er wel weer direct in 2-0 achter. Gelukkig wist ik toen wel te scoren. Maar Phoenix scoorde ook 
nog een keer. 3-1 bij de pauze. In de tweede helft scoorde Phoenix gelijk weer, maar ook ik kon er nog 1 
raak schieten. Ook Estelle, Bas en Dara kregen de kans, maar elke keer wilde de bal er niet in of was ie 
verdedigd. helemaal op het einde van de wedstrijd scoorde Phoenix nog en keer en was het 5-2 geworden. 
Hopelijk spelen we volgende week weer net zo goed en gaat de bal dan wel door de korf. 
 
         Mette 
 
 
 
VALTO E5 – Lynx E2 
Toen werd het opeens donderdag bekend dat we zaterdag toch een wedstrijd moesten spelen... Alleen Mike 
kon niet mee doen. Maar wel om een leuke reden. Hij was JARIG! Ik hoop dat je een gezellige dag hebt 
gehad. 
Gelukkig kon de rest wel gewoon mee doen. Het was nat weer, dus de bal was glad. Dat betekende kleinere 
stukje gooien en goed plaatsen in de handen. En zelfs als we dat probeerde, bleek het echt niet mee te 
vallen. De bal was inderdaad echt glad en een heertje van Lynx sprong er steeds tussen. Maar toch waren 
we steeds bij onze paal en kregen we heel veel kansen. Helaas wisten we er niet 1 te benutten. Maar we 
waren wel zo goed in verdedigen, dat het Lynx ook niet lukte. Dus dat betekende 0-0. En dat betekent dat 
het eerste punt binnen is!  
Dat we echt wel konden scoren, lieten we zien bij de strafworpen, want die hebben we wel met 3-2 
gewonnen. 
Volgende week spelen we weer om 10.00 uur thuis. Dan gaan we het gewoon weer proberen en gaan we 
voor de 2 punten. Graag om 9.30 uur aanwezig (ook de coaches ☺).  
 
         Groetjes, Helma 
 
 
Avanti E8 – VALTO E6 
Zaterdag 28 maart in Pijnacker. 12:00, bijna droog :-):-) en de wedstrijd kan beginnen. 
Al even bezig en best zwaar. Nat gras, gladde bal en frisjes. 
Maar VALTO doet het goed! In de rust is het 0-2!  
Daarna wat kansen, en in de laatste 10 minuten wordt er weer gescoord! 
1-4. Mooie eindstand! 
Allemaal lekker vies het veld af. 
Welgefeliciteerd E4. 
 
 
 
 
VALTO F1 – Excelsior F1 
Onze eerste echte veld competitie wedstrijd.  Na wat ingeschoten en warm gelopen te hebben. Mochten we 
om 9.00 uur beginnen. Maar ja waar was de scheids? 
Die kwam niet opdagen. Coach Nikki ging de wedstrijd fluiten. 
Ojee als dat maar goed komt. Nu hebben we alleen Marco nog die ons kan coachen. Gelukkig wisten we 
snel de eerste 2 doelpunten te scoren. Maar Excelsior kwam terug en bij de eerste 10 min. Stond het 2-2. Op 
naar de volgende 10 min. Gelukkig wisten wij weer 2 of 3 x te scoren, maar excelsior wist er ook af en toe 
nog eentje in te schieten. We bleven goed overspelen en uiteindelijk hebben we met 10-5 gewonnen. Wie ze 
er allemaal ingeschoten heeft weet ik niet meer. Maar dat doet er ook niet toe, korfballen doe je met zijn 
allen. Op naar volgende week dan mogen we naar Scheveningen KVS waar we in de zaal de laatste 2 x 
gelijk tegen speelde. Dat wordt dus een spannende wedstrijd. 
 
       Groetjes van Tim en Janine 
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VALTO F2 - Fortuna F1 
Zaterdag 28 maart mochten we om 10.00 thuis spelen tegen Fortuna F1. We moesten Tim missen vanwege 
een knieblessure, maar we hadden gelukkig Sven als invaller. De eerste helft ging gelijk op en eindigde in 
een 2-2. Het was erg spannend, koud en nat.  
Na een grote beker limonade en een peptalk van de coaches gingen we er weer tegenaan. Het bleef erg 
spannend maar de doelpunten gingen er bij VALTO vaker in ! de eindstand was 5-8 voor VALTO!! 
 
     Groetjes Kees en zijn moeder. 
 
 
VALTO F4 - LYNX F1 
We moesten spelen tegen Lynx uit Leidschenveen/Ypenburg. Het weer zat helaas niet erg mee. Het was 
koud en winderig en snel was het team doorweekt. In de eerste fase van de wedstrijd stond Lynx  0-3 voor. 
Gelukkig maakte Rosann en onze invaller Lucas een doelpunt voor de rust en stond het 2-4. Na de rust 
scoorde Lynx al weer snel maar ons team gaf niet op en scoorde Jill, Rosann en Lotte nog een doelpunt. Zo 
eindigde de wedstrijd tegen een toch wel pittige tegenstander in 5-9. Op naar een volgende "zonnige" en 
mooie wedstrijd! 
      Lotte 
 
 
 
 
VALTO F3 - DES F1 
Zaterdag moesten we vroeg uit de veren, want we gingen onze eerste competitie wedstrijd in nieuwe 
samenstelling spelen.  
Alleen moesten we helaas gelijk al iemand missen. Sanne, want zei had de dag ervoor haar pols gebroken. 
Maar gelukkig kwam Sanne ons wel aanmoedigen en mochten wij onze naam op het gips schrijven. 
We begonnen de wedstrijd goed en we speelde goed over. Dus we stonden al snel voor. De voorstand liep 
al snel op, tot zelfs 5-1 met de rust. 
Alleen na de rust liep het bij ons niet meer zo goed. 
We raakte de bal vaak kwijt en dan ging DES gelijk op onze korf af. 
We hebben de wedstrijd bijna heel de tijd voor gestaan, alleen net voor het eind lukte het DES toch om gelijk 
te komen. 
Wij lieten dit niet zomaar gebeuren en probeerde terug te vechten, maar de bal was zo koud en de wind was 
zo hard. Dat DES in een van de laatste minuten nog scoorde. 7-8 wat jammer. 
We hadden het zo verdiend, maar helaas toch verloren. 
  
        Groetjes Sven 
 
 
 
VALTO F5 - Die Haghe F4	  
Afgelopen zaterdag hebben wij onze eerste echte competitiewedstrijd gespeeld met de F5 tegen Die Haghe 
F4. Wij zijn Daan, Finne, Lenne, Roos en Tobias.	  
Het weer was niet al te best, het regende! Gelukkig maakte dat voor ons niks uit.	  
Er werd goed samengespeeld en in de pauze stonden we voor met 2-1. Toen even lekker opwarmen in Villa 
VALTO en een glaasje limonade drinken. Daarna gingen we weer flink aan de bak. Het werd echt super 
spannend en er is er nog veel gescoord. 	  
De wedstrijd is op het nippertje door ons gewonnen met 9-8!!!!!!! Dit is een TOP resultaat, op naar volgende 
week!	  
	  	  
 
 
 
 

AdFysio GigaKangoeroedag – 24 April 2015 
 




