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6 april 2015 42e jaargang nr. 33 
 
Programma komende week 

 
 
Opstellingen 11 april 
 
Valto 8  Vertrek 14:30 uur  
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Imke 
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Martin B 
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Uitslagen 4 april  

 
 
Nabeschouwingen 
 
Senioren 
 
Selectie 
De gehele selectie ging op pad om Valto 2 te ondersteunen. De wedstrijd won geen 
schoonheidsprijs, maar gelukkig werden de punten zoals afgesproken mee naar huis genomen. 
 
Wedstrijdsport 
Valto 3 speelde als laatste op het eigen veld. Een goede lijn vanaf volgende week werd doorgezet 
en er werd zeer verdiend gewonnen. Tegen Dijkvogels mocht Valto 4 spelen. Een moeilijke wedstrijd 
en het vierde moest zich helaas de meerdere erkennen in Dijkvogels. 
 
Breedtesport 
Valto 5 mocht aan de eerste competitiewedstrijd starten. Na een lastig begin om in te komen kwam 
het vijfde los. Er werd met ruime cijfers gewonnen van VEO. Valto 7 vertrok richting Rijnsburg vol 
goede moet, maar kwam helaas met lege handen thuis. Er werd niet genoeg gescoord om het 
Madjoe moeilijk te maken. 
 
Junioren 
Valto A1 speelde een stroeve eerste helft maar kwam in de tweede helft helemaal los. Met klinkende 
cijfers werd Maassluis aan de kant gezet. 
In Zoetermeer ging de wedstrijd van Valto A2 van start. Helaas zijn vier doelpunten niet genoeg om 
het de tegenstander lastig te maken. Na een leuke trainingsweek, had Valto A3 gisteren een totale 
off-day. Komende week tegen Weidevogels weer het vizier op scherp! 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen KVS B1. In de zaal werd ook al twee keer tegen deze ploeg gespeeld 
en toen werd er redelijk ruim gewonnen. Beide keren werd er toen wel scherp geschoten door 
VALTO, dus zou ook nu weer alles gegeven moeten worden. KVS begon scherper aan de wedstrijd 
dan VALTO en kwam op een voorsprong van 5-2. VALTO wist dit met de rust weer recht te trekken 
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tot 5-5. In de tweede helft was al gauw duidelijk dat VALTO de wedstrijd naar zich toe ging trekken, 
maar echt gemakkelijk ging dat niet. Uiteindelijk stond er een eindstand van 7-10 op het scorebord. 
Na een vrij weekend staat op 18 april thuis de laatste tegenstander uit de poule op het programma, 
nl. ONDO B1.   
VALTO B2 was vrij, zij komen als één van de weinige ploegen a.s. zaterdag in actie: uit tegen ONDO 
B3. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 moest vroeg uit de veren om uit tegen Maassluis C1 te spelen. Voor de zaal werd er ook 
al twee keer tegen deze ploeg gespeeld en toen werd er twee keer met één doelpunt verschil 
verloren. Beide ploegen zijn dus aan elkaar gewaagd. Maassluis kwam beter uit de startblokken dan 
VALTO en met rust stond het 5-3. Omdat het nog vroeg was en koud en nat viel het niet mee om 
lekker tot aanvallen te komen. In de tweede helft kwam VALTO nog dichtbij, maar helaas werd er 
weer met één doelpunt verschil verloren, 9-8. A.s. zaterdag is de C vrij, op woensdag 15 april wordt 
de wedstrijd tegen Kinderdijk thuis ingehaald en de zaterdag erna staat de thuiswedstrijd tegen 
ONDO op het programma.   
VALTO C2 speelde thuis tegen HKV/OE C2. De hele wedstrijd ging het gelijk op. Er werd om en om 
gescoord en met de rust stond er een kleine voorsprong voor VALTO op het scorebord, 5-4. In de 
tweede helft werd er minder gescoord en aan het eind van de wedstrijd was de stand weer in 
evenwicht, 6-6. Blijkbaar zijn de ploegen in deze poule aan elkaar gewaagd. Zaterdag 18 april staat 
de uitwedstrijd tegen Dijkvogels C2 op het programma. 
VALTO C3 speelde thuis tegen ODO C3. In de zaal werd er tegen ODO C2 gespeeld en die beide 
wedstrijden werden verloren. De verwachting was dat er tegen ODO C3 meer te halen zou zijn. 
Echter dit team was voor de C3 ook een maatje te groot. Er werd met 3-9 verloren. Zaterdag 18 april 
speelt de C3 thuis tegen Futura C1, de ploeg die nog geen punten wist te behalen in de poule. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde thuis tegen Fortuna D4. De eerste helft was de D1 lekker op dreef en wist een 
ruime voorsprong neer te zetten, 5-0. Na rust liet Fortuna zien dat ze de hoop nog niet opgegeven 
hadden en in korte tijd werden er drie doelpunten op rij gemaakt, 5-3. Hierna was de D1 weer 
wakker en na het initiatief weer over en liet zien toch duidelijk de betere ploeg te zijn. Einduitslag 10-
4. Zaterdag 18 april speelt de D1 uit tegen ODO D1. 
VALTO D2 speelde uit tegen SEV D1. Deze wedstrijd resulteerde in een vrij makkelijke overwinning 
voor de D2, 1-4, en dus konden de punten mee naar huis genomen worden. VALTO D2 mag als één 
van de weinige ploegen a.s. zaterdag in actie komen, ze spelen dan uit tegen HKV/OE D2. 
VALTO D3 speelde uit tegen KVS D3. In de zaal werd er al twee keer eerder tegen dit team 
gespeeld, toen werd er een keer verloren en een keer gelijk gespeeld, tijd dus voor een overwinning. 
En dat lukte, want er werd met 6-11 een ruime overwinning behaald. Zaterdag 18 april wordt er thuis 
tegen GKV D2 gespeeld. Beide ploegen wisten de eerste twee wedstrijden te winnen, dus dat wordt 
een spannende wedstrijd. 
VALTO D4 speelde thuis tegen VEO D3. Na vorige week een ruime nederlaag opgelopen te hebben 
tegen Weidevogels D2, was het nu tijd voor een meer gelijk opgaande wedstrijd. Beide ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en het bleef tot het laatst spannend. Gelukkig bleef VALTO net aan de 
goede kant van de scoren en er werd met 5-4 gewonnen. Zaterdag 18 april speelt de D4 uit tegen 
Achilles D2. Deze ploeg wist te winnen van Weidevogels en speelde gelijk tegen VEO, dus dit kan 
alle kanten op. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ODO D3. Nadat de D5 vorige week de competitie goed begonnen 
was door gelijk een punt binnen te halen, was het er nu op gebrand om voor de overwinning te gaan. 
En dat lukte! Er werd met 6-2 gewonnen. Zaterdag 18 april speelt de D5 thuis tegen koploper ONDO 
D4. Hier kunnen dus goede zaken gedaan worden. 
 
E-teams 
Alle E-teams speelden deze zaterdag thuis bij Valto. Valto E1 speelde tegen Fortuna E1. Geen 
onbekende tegenstander. Hier werd de eerste veldcomepetitie en in de zaal al tegen gespeeld met 
wisselende uitslagen: er werd verloren, gewonnen en gelijk gespeeld. Ook deze wedstrijd ging weer 
gelijk op. Aan het einde trok Fortuna toch aan het langste eind. Ze hadden slechts drie kansen nodig 
om drie doelpunten uit te lopen waardoor de uitslag 6-9 werd. Valto E2 speelde tegen Fortuna E5. 
Hier was het verschil in doelpunten aan het einde van de wedstrijd ook 3 doelpunten maar dan in het 
voordeel van van Valto. Met 13-10 werd er keurig gewonnen. Valto E3 en E4 komen op het veld uit 
in de tweede klasse terwijl dit in de zaal nog de derde klasse was. Beide ploegen merken dat er 
meer tegenstand is! De E3 speelde tegen ALO E3 en verloor met 1-4. De E4 verloor met 3-5 van 
Meervogels E2 terwijl winst hier zeker mogelijk was geweest. De E5 heeft het in de zaal erg lastig 
gehad maar heeft daar wel veel geleerd. Werd er vorige week gelijk gespeeld, deze zaterdag werd 
er overtuigd met 7-1 gewonnen van DKC E1. Onze E6 speelde tegen KVS E4. De E6 kwam gelijk 
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goed uit de startblokken en stond in de rust al 6-1 voor. De tweede helft werden er een stuk minder 
doelpunten gescoord maar nog altijd voldoende om te winnen. Met 8-2 kon de E6 weer op gaan 
warmen in de kantine. 
 
F-teams 
Valto F1 ging op bezoek bij KVS F1, een bekende tegenstander uit de zaal. Het was dan ook al 
bekend dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Het ging goed gelijk op maar toch wist KVS 
de punten in Scheveningen te houden door met 12-10 te winnen. Valto F2 mocht naar Bleiswijk om 
tegen Weidevogels F1 te spelen. Ook hier een gelijk opgaande wedstrijd met niet heel erg veel 
doelpunten. De wedstrijd eindigde ook gelijk: 6-6. Valto F3 was vrij en mag komende zaterdag weer 
een wedstrijd spelen. Valto F4 kwam een lastige en stugge tegenstander tegen in ONDO F2. Het 
lukte onze F4 niet om door de verdediging van ONDO heen te breken waardoor de uitslag 10-5 in 
het voordeel van ONDO was. Ons jongste team, Valto F5, had juist totaal geen tegenstand in VEO 
F2. Een uitslag van 0-20 zegt hier voldoende. Knap voor een team met 2 speelsters die pas 2 'echte' 
wedstrijden gespeeld hebben. 
 
Opstellingen Senioren – 18 april 
 
Selectie Aanwezig 13:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, w.a. 
 
Valto 3  Vertrek 13:00 uur  
Dames:  Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, w.a. 
 
Valto 4  Vertrek 16:00 uur 
Dames:  Annemiek, Hellen, w.a., w.a., w.a. 
Heren:  Hans, Marco, Mark, Martin W, Arnold  
 
Valto 5  Vertrek 15:45 uur 
Dames:  Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, w.a. 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Laurens, Kevin, Chris 
 
Valto 6  Aanwezig 16:30 uur 
Dames:  Imke, Mariska M, Ryanne, Rosanne, Leonie 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Wouter, Laurens E, Nick, Vincent 
 
Valto 7  Aanwezig 15:00 uur  
Dames:  Marije, Ria, Petra J, Jeanette, Gerda 
Heren:  Frank P, G-J, Rinze, Ruud, Heer V6 
 
Valto 8  Vertrek 12:45 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Marleen, Ryanne 
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin B 
 
 
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  
 
  



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



De Bijblijver, 6 april 2015 5 

 

Nieuws van het bestuur  
 
Pasen, een moment van bezinning 
De titel klinkt wat zwaar, maar zo is hij niet bedoeld. Hoewel, serieus is misschien een 
beter woord. Het is Pasen en dat is voor mij een moment om even stil te staan en na te 
denken over ... eigenlijk van alles. 
 
Nadenken over sport bijvoorbeeld. Het veldseizoen nadert haar einde, veel teams strijden nog om het 
kampioenschap, anderen spelen voor lijfsbehoud. Ondertussen proberen we als vereniging alle 
randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de perfecte sportbeleving, zodat iedereen optimaal kan 
presteren, het naar de zin heeft, en sport binnen een veilige en gezellige omgeving. 
 
Maar ook nadenken over het dagelijks leven, de maatschappij waarin we leven, de dingen die gebeuren: 
schokkend, mooi, bijzonder. Grote momenten in de wereld, kleine momenten in onze eigen omgeving. Ik ben 
geen wereldverbeteraar, maar ik geloof er wel in dat we met kleine gebaren, het leven een stuk mooier 
kunnen maken. Onszelf realiseren dat we het in Nederland eigenlijk heel goed hebben en nadenken over 
wat we voor een ander kunnen betekenen. 
 
Dit kan overigens tot uiting komen in bijzonder veel zaken, zoals gedrag. Gewoon, hoe je doet. Anderen met 
respect behandelen, zoals je zelf ook wilt dat je wordt behandeld. In het veld én buiten het veld. Of je 
inzetten als vrijwilliger. Of dat nu voor VALTO is of voor iets anders. Het is een donatie in tijd: onbetaalbaar 
voor een vereniging als de onze. Vandaar dat we ontzettend blij zijn met de vele, nieuwe (en bestaande) vrij-
Willies! Maar ook de drempel verlagen voor ouders met een te laag inkomen om hun kinderen te laten 
sporten. Hiervoor heeft de gemeente het initiatief "Kindpakket" in het leven groepen, iets dat wij graag 
ondersteunen en dus ook als VALTO aan meedoen (kijk maar eens op kindpakketwestland.nl). 
 
Kortom er zijn veel zaken om over na te denken en onszelf daarbij af te vragen of we het goed doen. Ik zou 
iedereen willen vragen om dat ook te doen. Terug kijken op het afgelopen half jaar en vooruit kijken. We 
horen graag wat er dan in je opkomt. Voor jezelf, voor VALTO. Wat doen we goed, waar kunnen we 
verbeteren? En laat dat dan vervolgens weten op de ledenvergadering, aanstaande maandag 13 april. Als 
lid, maar ook als ouder van een jeugdlid. Iedereen en ook alle feedback is welkom! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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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 
  



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 de sponsorcommissie  
 
Tegeltjestrein komt in beweging! 
Na enig oponthoud hebben we onlangs de 1e tegels geschilderd binnen gekregen! Hierbij alvast een korte 
impressie hoe deze tegeltjes eruit zien. De sponsors krijgen uiteraard allemaal persoonlijk een foto 
toegestuurd. Inmiddels zijn er zo’n 80 tegels verkocht, dus dat gaat weer een hele leuke wandbekleding 
worden. Leuk voor bedrijven, maar ook leuk als vriend(inn)en-groep, team of met je familie. Anja Keijzer van 
’t Penseeltje is nu op volle kracht bezig om de tegels te beschilderen. 
Mocht je al een tegel besteld hebben, maar nog geen materiaal of idee ingeleverd hebben: Verzin wat leuks 
en stuur het naar sponsors@ckv-valto.nl  
Heb je nog geen tegel besteld, maar wil je zeker niet op de wand ontbreken bestel dan ook op dit emailadres 
of op de site van Valto. 
Namens de sponsorcommissie, 
Hans Ridder 

   
 
 

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 
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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 

 

 

 

 
 



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 de Technische Commissie  
Geen nieuws. 
 
 
 
Ik was erbij (7)… maar ontspanning blijft weg 
Na een razend drukke week is het altijd goed als je er even 
tussen uit kunt gaan. Tenminste dat had ik juist in deze week 
gelezen. Het was allemaal nauwkeurig en vakkundig onderzocht. 
Het vervelende is dat ik daar dan ook gelijk over na ga denken. 
En dan betrap ik me er steeds vaker op dat ik dan denk…..als ze mij gebeld hadden dan had ik ze dat 
antwoord ook zonder een dergelijk onderzoek wel kunnen geven. Maar goed, zaterdag dus op weg naar het 
korfbalveld. Nu moet ik zeggen dat ik onderweg niet vrolijk werd van het weer. En dat komt natuurlijk de 
ontspanning niet ten goede. Het werd nog erger toen ik het korfbalterrein betrad. Het werd me teveel, het 
duizelde me. Tientallen kinderen in allerlei verschillende kleding krioelden op een klein gebied. Lage korfjes 
en nog lager korfjes. Tussendoor verschillende formaten scheidsrechters. En daarnaast ook nog publiek. 
Met en zonder paraplu (het regende); met en zonder zonnebril (het regende), met en zonder jasje (het 
regende)… maar allemaal barstensvol commentaar, positief en soms een beetje minder positief, op de 
prestaties van de kinderen. Daar moet je natuurlijk eigenlijk om gaan glimlachen en dat kan dan weer 
bijdragen aan de gewenste ontspanning. Ik moet jullie echter teleurstellen. Het lukte me niet om alles onder 
controle te krijgen. Om het korfbalspelletje te begrijpen moet je toch ook zo nu en dan naar de wedstrijd 
kijken. En daar ging het afgelopen zaterdag ernstig mis. Ik kwam er niet meer uit. De spanning nam ernstige 
vormen aan. Ik heb me dan ook moet afkeren van het strijdgewoel. Door alle lijnen zag ik het veld niet meer. 
Ik begreep er niets meer van. Witte lijnen, rode lijnen, blauwe lijnen. Rood- wit – blauw. Waar is oranje? Nu 
kan men zeggen dat de clubkleur van VALTO toch al oranje is, maar dan vraag ik me weer af waar dan de 
zwarte lijnen zijn. In de kantine heeft men mij keurig opgevangen. De koffie was heerlijk en het koekje niet te 
versmaden. Daar ben ik weer een beetje tot me zelf gekomen en heb ik geluisterd naar de uitleg van een 
deskundige. De velden buiten worden net zo groot als de velden binnen, maar dat hoeft nu nog niet, maar 
het mag al wel. VALTO heeft gekozen om dat nu al wel te doen. Maar als je nog niet hoeft te doen en je doet 
het nu wel dan probeer je natuurlijk gebruik te maken van de lijnen die er al lagen, maar die je eigenlijk niet 
meer nodig zal hebben. Dat heeft gezorgd voor die wirwar van lijnen. Als je dan ook nog weet dat er 
verenigingen zijn die nog niet in het bezit zijn van kunstgrasvelden dan kun je dus in één en dezelfde poule 
teams tegenkomen die op een groot grasveld spelen of op een klein kunstgrasveld of op een klein grasveld 
of op een groot kunstgrasveld. Vaste lijnen, losse lijnen, gekleurde lijnen,….. Ik zie het niet meer zitten. Dit 
wordt me te veel. Ik trek de jas aan, de rits stevig omhoog….ik ga naar huis. Een zorg rijker. 
Eerst waren het drie vakken 90x30 m, toen werd het 60x30 m en nu wordt het 40x20 m. Nog even dan wordt 
het 20x10 m…..waar is het einde van deze afnemende reeks? Stoppen we pas als korfbal een 
huiskamersport is geworden?  
Ik zit nu in die kamer en kijk om me heen hoe dan de opstelling van de palen en de teams zal zijn. Ik geef 
het al snel op. Het wordt de hoogste tijd om me te ontspannen. 
To Val 
 

Wedstrijdverslagen 
 
De Meervogels 3 – Valto 2 
    Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na vorige week van de nummer 2 gewonnen te hebben moesten 
we deze week tegen de nummer 7 uit onze poule. Vooraf gezien 
een makkelijke wedstrijd die met dikke cijfers gewonnen moest 
worden. Dit bleek in de praktijk toch iets lastiger. In de aanval 
begon het vak van Niels, Frank, Lotte en Mirjam en in de 
verdediging Kees, Pieter, Manon en Mariska. Het eerste was deze 
week vrij en ging mee om ons aan te moedigen en reserve te zitten. 
In het eerste kwartier werden er goede aanvallen neergezet en 
bergen kansen gecreëerd. Echter werd er maar weinig gescoord. 
Helaas moest Manon nog voor rust het veld verlaten met 
knieklachten en werd vervangen door Nikki. Meervogels kon goed 
bijblijven in de eerste helft doordat er te traag werd gespeeld en er 
weinig werd gescoord. De ruststand was 6-8. Na een praatje in de 
kleedkamer waarin er werd verteld dat we meer tempo moesten 
gaan spelen en een meer dynamische insnij begon de tweede helft. In de tweede helft was het spel niet heel 
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veel beter. Uiteindelijk wisten we wel een gat te creëren en te scoren waardoor het alsnog 9-17 werd. 
Hierdoor lijkt het of het een makkelijke wedstrijd was, maar dat was het zeker niet. Publiek en 1 bedankt voor 
het aanmoedigen en reserve zitten! De komende twee weken gaan we volle bak trainen om op zaterdag 18 
april fit en gedreven er te staan wanneer we tegen Fortis 2 moeten. We zien jullie dan! 
 
Groetjes, Valto 2 
 
VALTO 3: na moeizame wedstrijd blijven de punten in De Lier 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 3 thuis tegen Excelsior 3. De uitwedstrijd (september 2014) was een 
waar doelpuntenfestijn, die geëindigd was in een 16-16 gelijke stand. Na de winst vorige week op de 
koploper stond er echter bij VALTO een ploeg in het veld met veel zelfvertrouwen, die er op gebrand was om 
ook tegen Excelsior de volle punten binnen te halen. Al gauw werd duidelijk dat het met de hoeveelheid wind 
die er stond dit keer niet zou komen tot zoveel doelpunten als voor de zaal. VALTO kwam wel beter tot 
afronding dan Excelsior en zo werd in de rust de kleedkamers opgezocht met een 4-1 voorsprong. Geen 
stand om over naar huis te schrijven, maar wel was duidelijk dat VALTO de betere ploeg was en dat het toch 
echt zaak was om de wedstrijd tot een goed eind te brengen. In de tweede helft kwam Excelsior langzaam 
beter in haar spel en wist de stand zelfs weer gelijk te trekken, 6-6. Hoogste tijd om weer even aan te zetten 
en het verschil weer te maken en dat lukte gelukkig. Laura (weer terug van haar vakantie naar Nieuw-
Zeeland) werd nog in het veld gebracht voor Denise (licht geblesseerd) en Michiel kwam nog op de plek voor 
Steven, die een goede wedstrijd speelde, maar moegestreden was. In het laatste stukje werd het verschil 
weer naar drie doelpunten gebracht en zo werd er met 11-8 gewonnen. Zaterdag zijn we lekker een dagje 
vrij en op 18 april staat de uitwedstrijd tegen Nieuwerkerk 5 op het programma. Een ploeg die net boven 
VALTO staat op de ranglijst met één puntje meer, maar we weten dat dit niet van invloed hoeft te zijn op de 
einduitslag! Thuis werd er met 10-17 verloren, maar inmiddels heeft VALTO 3 vijf veldwedstrijden op rij 
gewonnen, dus we gaan er alles aan doen om die reeks voort te zetten. 
  
Groetjes VALTO 3 
 
Valto 4, de shirtjes, invallers en dijkvogels 
Wat klinkt dat alweer lang geleden. Zoals ik nu van de zon geniet in de achtertuin, lijkt de winter en de 
sporthal lang geleden. Zo genietend denk ik aan het zaalseizoen en wat ik er eens over zal vertellen. Heel 
veel kan ik niet vertellen want de eerste helft had ik al gemist. Maar de tweede helft zaal, daar gebeurde van 
alles.  
Het hele seizoen heeft Valto in de bovenste helft van de ranglijst, in voetbal termen het 'linkerrijtje' gestaan. 
Geen moment in gevaar geweest maar juist stiekeme kans op promotie. Wie er allemaal in speelde? Mark 
van geest aka HTlietsch the legend, Mart niet of wel, marco boekie, Hans Kazan of Hans ridder te paard, 
weet u wel die ex voorzitter en ere lid, Miekie Sulejmani, boem boem korteland, laura H uit Valto 5 tijdelijk 
over naar Valto 4 en Esther helaas de helft die ik speelde uitgeschakeld en dan nog ondergetekende. Maar 
was dit dan alles? Nee zeker niet, wat te denken van al die invallers (waarvoor nogmaals onze dank). Helaas 
zijn dit er te veel om op te noemen. Voor dit stukje dwaal ik even terug richting de laatste zaal wedstrijd. Een 
wedstrijd waar een gedegen voorbereiding aan vooraf ging!  
Hans was zo goed voorbereid dat die shirts van Valto 4 was vergeten! Maar gelukkig is Hans Kazan niet gek 
en toverde zo de shirts van zoon Bas (uit de C1) tevoorschijn. 
Wat een geluk voor de dames dat zij allen niet zo groot waren. Want ja, hellen, Annemieke, Manon, Joyce 
en Julia (laatste drie waren invallers uit de A) zijn niet de grootste speelsters. Dus zij paste makkelijk in de 
shirtjes van de C, er schijnt beeldmateriaal te zijn van martin wel in een wel heel aantrekkelijk shirt. Gelukkig 
speelde marco en mark niet mee anders had de C geen shirtjes meer denk. 
Ach, zo sloten we een gezellig zaalseizoen op een leuke manier af. 
Buiten speelde we afgelopen zaterdag tegen dijkvogels 3. Een geslepen ploeg, met een hoop kennissen en 
vrienden van de vereniging. Een beetje tegen de verwachting in kwamen we op voorsprong en bouwde deze 
gestaag uit. Tot 6-6 konden we aardig bijblijven maar toen de dijk gas gaf liepen ze snel uit. Wij verloren 
deze wedstrijd met 8-12. Gelukkig was dit verlies ingecalculeerd. Zodoende kunnen we vooruit kijken naar 
de volgende wedstrijd en. Die gewoon weer winnen! 
 
Bedankt voor de aandacht en tot volgende week. 
Met vriendelijke korfbal groet Michiel     
 
KVS B1 – Valto B1 
Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen KVS op het programma. Een ploeg die we in de zaal ook al 
twee keer gehad hebben en van gewonnen, dus die we moesten kunnen hebben. De opstelling was in de 
aanval: Thijs, Rick, Femke en Sheila op de plek van Daphne/Maaike door een griepje/blessure. In de 
verdediging stonden: Ruben, Simon, Vera en Lisa. Op de reservebank zaten: Martijn, Max, Lisette en Laura, 
jullie bedankt voor het reserve zitten/meedoen. We begonnen en helaas kwamen we al snel 2-0 achter. 
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Gelukkig scoorde Sheila de 2-1. Jammer genoeg kwamen zij op 4-1 voorsprong, maar door Vera met een 
mooi schot werd het 4-2. KVS scoorde nog de 5-2, maar verder dan dat lieten we het niet komen. We 
kwamen terug door een schot van Thijs en een vrije bal en strafworp van Ruben. Zo stond het in de rust 5-5. 
Na een bemoedigende speech van Petra waarin vertrouwen houden en een voorsprong behouden werden 
gezegd gingen we de tweede helft in. In de tweede helft werd het al snel 5-7 door twee doelpunten van Thijs. 
KVS gaf de strijd nog niet op en scoorde de 6-7. Na drie keer is scheepsrecht kwam bij Vera ook haar 
tweede doelpunt van de dag eraan, de 6-8. Simon (of hoe hij zichzelf noemt: de allerknapste) moest het veld 
verlaten doordat er in de eerste helft door zijn tegenstander op zijn enkel gestaan was waar hij nog wel wat 
last van had. Daarna werd het 6-9 door Thijs. Verder dan een drie punten voorsprong wisten we niet te 
komen. KVS scoorde nog 7-9, maar daarna kwam de slottreffer van Ruben de 7-10. Over het algemeen 
hebben we goed gespeeld. In de eerste helft moesten we nog een beetje op gang komen, maar daarna zijn 
we goed teruggekomen en het belangrijkste we hebben gewonnen. Volgende week zijn we vrij, maar die 
week daarna gaan we er weer tegenaan in de thuiswedstrijd tegen Ondo. 
 
Groetjes van de B1 
 
Maassluis C1 – VALTO C1 
Zaterdag 4 april, om 8 uur(!)  in de ochtend (de hekken waren nog dicht, hierdoor konden we dus ook niet bij 
de ballen). Stond de C1 van VALTO, klaar om te vertrekken. Want er mocht weer gekorfbald worden, tegen 
de C1 van Maassluis. Voor de zaal hadden we hier al twee keer tegen gespeeld. Beide wedstrijden (uit met 
4-3 en thuis met 10-11) werden met 1 punt verschil verloren. Na lekker te hebben ingeschoten en warm 
gelopen, begonnen we aan de wedstrijd. Al snel kwamen we achter, met rust stonden we 5-3 achter, wat 
best knap was, omdat Maassluis eigenlijk groter en sterker was. De 2e helft ging voor ons een stuk beter, we 
maakten het nog heel spannend, maar we konden het niet voor elkaar krijgen om met punten naar huis te 
gaan. We verloren wéér met 1 punt verschil, 9-8 deze keer. Volgende week zijn we vrij, woensdag 15 april 
halen we de wedstrijd van vorige week tegen Kinderdijk in, thuis. Die zaterdag  daarna spelen we thuis tegen 
Ondo. 
  
Groetjes de C1 
 
Sev D1 – Valto D2 
Met druilerig weer reden we De Lier uit richting Leidschendam. We kwamen op een sportpark met allerlei 
verschillende sportverenigingen.  Helemaal achterin lag het veld van Sev.  Een kleine vereniging met één 
veld.  Na het omkleden begrepen we dan ook waarom ze maar één veld hebben. We moesten tegen een 
combi van D en C spelen. Het was een meiden team en de meiden waren nogal groot uitgevallen. Maar wij 
lieten ons natuurlijk niet van de wijs brengen en klein maar dapper gingen wij de wedstrijd in. Het zonnetje 
begon zelfs te schijnen.  Door goed voor te verdedigen maakte wij het Sev erg moeilijk in de aanval. De 
aanval van Valto kreeg best wat kansen maar er ging er geen één in. Net voor de rust Scoorde Sev de 1-0. 
Na even gerust te hebben gingen we weer vol goede moed de wedstrijd in. Sanne kwam erin en de aanval 
kreeg mooie kansen. Jordy maakte een doorloop 1-1. Nu ging het lopen, Jordy maakte via een mooi 
afstandschot de 1-2 en na enkele minuten de 1-3.  Sev zette nog een dame in en deze dame kwam uit de B 
van Sev. Maar Sanne liet zich niet kennen. De aanval van Valto kreeg een strafworp mee en Tessa schoot 
hem erin 1-4. Dit was ook gelijk de eindstand. Jullie hebben prima gespeeld en super goed voor verdedigd.   
Groetjes van Annelie en Angelie 
 
KVS/ Maritiem D3- Valto D3 
 De wedstrijd is begonnen. 
Na een tijdje spelen staat het 0-1 door Emma. 
Maar het duurt niet lang totdat het 1-1 is. 
Even later wordt het 1-2 door Julia. 
Maar 5 sec. voor de rust wordt het 2-2. 
We gaan met gelijke kansen de rust in. 
  
Rust 
  
De 2e helft begint goed door de 2-3 van Jytte. 
Maar direct daarna wordt het 3-3. 
Emma scoort een paar minuten daarna de 3-4. 
Julia scoorde de 3-5 
Het wordt 4-5 
Maar daar scoort Julia weer: 4-6 
Bart scoort  even later de 4-7 
En daar scoort Julia er nog een: 4-8 
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Niels vergroot de voorsprong met 4-9 
KVS scoorde er ook nog een: 5-9 
Bart scoort de 5-10 
Julia scoort er nog een: 5-11 
Uiteindelijk wordt het 6-11 
We waren blij met de invallers. 
  
  
groeten van: 
Bart van Seters 
 
Valto D4 – VEO D3 
Afgelopen zaterdag moesten wij tegen VEO D3 spelen. Vorige week hadden we verloren dus deze week 
wilden we wel weer winnen. Het was best koud en het regende ook af en toe een beetje. We begonnen in de 
aanval met Daan, Tim, Sanne en Ilse en in de verdediging met Justin, Stan, Laura en Jordan. De eerste 12,5 
minuut lukte het ons niet om te scoren maar gelukkig scoorde VEO ook niet. Wij hadden wel vaker de bal, 
dus dat was goed! De tweede 12,5 minuut lukte het ons wel om te scoren. Jordan gooide een hele goede bal 
dwars over het veld naar Justin en die kon het afmaken in een doelpunt. Helaas kon VEO ook gelijk scoren 
uit de bal die zij uitnamen. Dus stond het weer 1-1. Gelukkig lukte het Jordan nog twee keer om te scoren en 
VEO ook nog 1x  dus was de ruststand 3-2. In de rust zei Sjors wat we beter konden doen en dronken we 
een beker limonade. Ook lukte het in de tweede helft niet om de eerste aanval te laten scoren. Gelukkig was 
daar weer de tweede aanval waarbij het wel lukte. Stan en Jordan gooide er allebei nog eentje in. Het lukte 
VEO ook nog om 2x te scoren waardoor de uitslag 5-4 was. Gewonnen!!! De eerste punten op het veld zijn 
binnen. Hopelijk kunnen we over twee weken weer winnen! 
 
Groetjes, 
Ilse 
 
 
Valto D5 
Tweede echte wedstrijd buiten 6-2 gewonnen. De eerste drie waren door Indy 3-0 daar na scoorde Bart 4-1 
Jason 5-1 en Ibrahim 6-2. Het was een leuke wedstrijd. 
 
 
Valto D5 – ODO D3 
Na een knap en zwaarbevochten gelijkspel in Pijnacker tegen Avanti D5 was het op zaterdag 4 april tijd voor 
een wedstrijd tegen ODO D3. Deze had een week eerder met 5-1 verloren van ONDO D4 en stond daarmee 
een punt onder Valto D5. De conclusie: Valto D5 had vandaag alle kans om de punten in de Lier te houden 
en daarmee het puntentotaal dat zij in de zaal bereikt hadden al na twee wedstrijden te evenaren. Een doel 
waar we voor moesten gaan. Na een koude ochtend met wind en regen mocht Valto D5 om 13:00 aantreden 
op een met zon beschenen veld. Prachtig weer om er een mooie pot van te maken. Na het eerste fluitsignaal 
van Antoinette Hanemaaijer, de scheidsrechter, werd er gestart met in de aanval Sven, Bart, Indy en Sanne. 
In de verdediging startte Ibraheem, Jason, Dione en Marleen.  Beide vakken deden het uitstekend. De 
aanval had lange aanvallen en creëerden goede kansen, de verdediging verdedigde uitstekend en binnen 15 
seconde had de aanval  telkens de bal weer terug. Dit leverde na 10 minuten de 1-0 op van Indy. Na de vak 
wissel gebeurde eigenlijk hetzelfde. De aanval had weer lange aanvallen, dit leverde dit keer helaas geen 
doelpunten op. Maar omdat het verdedigen ook deze keer erg goed was ging Valto D5 met een 1-0 
voorsprong de rust in. Tijdens de bespreking ging het dan ook eigenlijk over maar één ding. De eerste helft 
was uitstekend, maar 1-0 was gezien het wedstrijdbeeld nog te weinig. Dit had zeker 3-0 of 4-0 moeten zijn. 
De opdracht voor de tweede helft luidde dan ook: Niet alleen goed aanvallen en goed verdedigen maar jezelf 
ook belonen met een paar doelpunten. Na rust begon de D5 met Laura in plaats van Sanne. De boodschap 
was in de rust duidelijk aangekomen want na 12,5 minuten goed aanvallen en verdedigen stond de 
tussenstand op 4-1 voor Valto D5 door doelpunten van Indy 2x en Bart. Daarna was het een kwestie van de 
wedstrijd uitspelen. Ook dit was afgelopen zaterdag geen probleem voor de D5. Met nog twee gemaakte 
doelpunten (Jason en Ibraheem) en maar één tegendoelpunt werd de eindstand bepaald op 6 voor Valto 
tegenover 2 voor ODO. Na deze ruime overwinning is Valto D5 na twee wedstrijden nog ongeslagen in de 
veldcompetitie en doen ze het daarmee erg goed,. Misschien zit er zelfs wel een kampioenschap in. Leuk 
om te zien dat er steeds meer systeem in het spel van de D5 komt, en dat dit dan ook mooie wedstrijden en 
punten oplevert. De volgende is op 18 april thuis tegen ONDO D4. Sanne en Laura bedankt voor het invallen 
en Antoinette bedankt voor het fluiten. 
 
Groeten, 
De coaches van afgelopen zaterdag 
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Valto E1 – Fortuna E1 
Het begin ging niet zo goed want Valto begon maar Fortuna onderschepte de bal en scoorden al snel 2 keer. 
Maar toen scoorden Niels en David en stond het 2-2. Emma scoorde nog een keer en we gingen met 3-4  de 
rust in. 
Het was koud dus onze handen waren zo koud dat we bijna geen bal konden vangen. 
We gingen wat drinken en weer de wedstrijd in en toen scoorde ik  4-4. 
Sanne O. maakte er nog 2 en Fortuna nog 5. Eindstand 6-9 voor Fortuna. 
Het was een moeilijke, natte en koude wedstrijd, maar we hebben wel ons best gedaan! 
  
Groeten, Niels 
 
Valto E3 – Alo E3    
Was vandaag de 1e thuis wedstrijd we moesten om 9:00 tegen ALO E3 beginnen. Het was te koud en erg 
vroeg de batterijen waren nog niet helemaal opgeladen. We begonnen aan de wedstrijd .We probeerde 
samen te spelen maar dat viel niet mee soms. Vandaag had Mette  een pittige tegenstander de overal 
tussen sprong waardoor we veel de bal kwijt raakte. Een aantal pogingen die er niet in de korf wilde was het 
de tegenstander Alo die wel twee keer wist te scoren dus we stonden voor de rust 0-2 achter in de eerste 
helft . Even een paar minuten rust om even op te warme .En een positief praatje van Petra begonnen we 
aan  de 2de helft . Alo was ook wel erg goed in verdedigen na een aantal minuten was het toch weer alo die 
wist te scoren dus 0-3 .Maar we bleven toch proberen om er een te scoren . Na een slimme schot van Luuk 
scoorde hij de 1-3 super hij zat er mooi in .Na een aantal keren geprobeerd te hebben om de aansluit treffer 
te maken . Het was ook wel erg interessant om in de gaten te houden wat er op het andere veld gebeurde. 
Blijf opletten op je eigen spelletje . Alo wist er nog een te scoren dus de eindstand was 1-4 voor Alo. Gauw 
onder de warme douche en volgende keer beter je ziet het korfbal spelletje doe je wel met zijn alle anders 
kan je de wedstijd nooit winnen . 

                      
         Groetjes van Ingrid, moeder van Estelle 
 
Valto E5 - DKC E1 
Zaterdagochtend 10 uur klinkt het fluitsignaal voor de E5. We spelen tegen de E1 van DKC. Marit is heerlijk 
een weekend weg dus we spelen deze keer met 1 wissel. Beide teams zijn flink in bewegen en niet alleen 
om de bal rond te gooien maar ook om het warm te krijgen. Het is op een paar spetters na zo goed als droog 
maar er staat een behoorlijke koude wind. De eerste  pogingen tot scoren worden van beide kanten gedaan. 
Maar DKC lukt het om de eerste te scoren. DKC denkt daardoor warm gedraaid te zijn. Maar door peptalks 
van de coaches  en het aanmoedigen van de supporters gaat er een knop om bij Valto. De verdediging gaat 
goed mede door de scherpe verdedigen van Tristan. Hij is ondanks de kou in topvorm. DKC heeft steeds 
minder kansen. Dan is het  Yara die de gelijkmaker maakt. Zo Valto is warmgedraaid enhoe! Mike volgt met 
de 2-1 daarna Yara met 3-1 en Mike met de 4-1.Dan sluit Roald af met de 5-1 voor de rust. Het team, 
coaches en de supporters zijn meer dan dik tevreden over de eerste helft. De behoorlijke voelbare kou zakt 
steeds meer naar de achtergrond. We voelen een warme overwinning aankomen! 
De 2 de helft gaat van start. 
We willen kost wat kost dit buiten seizoen winnen! DKC heeft waarschijnlijk een goede preek gehad want ze 
gaan op scherp. DKC krijgt behoorlijk wat mooie schiet kansen maar het lijkt net of dat er een deksel op de 
korf zit. Valto moet dus flink in de verdediging en moet scherp blijven. Uiteindelijk komt Valto weer sterk 
terug en Iris scoort dan ook de 6-1! Daarna volgen nog een paar kansen over en weer en mag Yara 
uiteindelijk afsluiten met de 7-1! Wauw we hebben gewonnen onder deze koude omstandigheden!! De 
doorloopjes werden uitgeprobeerd, snel rondgespeeld, en er werd goed overlegt onderling. Er is een groei te 
zien! Samenspel maakt dit team vandaag sterk! Tot slot een traktatie van Mike en de ochtend kan niet meer 
stuk voor de kanjers van de E5. Hopelijk smaakt de overwinning naar meer en gaan we volgende week 
tegen Des ook voor de winst. 
                       Groetjes Mike en Pámela 
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KVS/Maritiem F1 – Valto F1 
Vol frisse moed vertrokken we richting Scheveningen. De stemming was goed en in de auto speelden de 
meiden autobingo. De regen was opgehouden, er kwam zelfs een beetje blauw aan de lucht en we hadden 
er zin in.  
In de eerste minuut werd al duidelijk dat we met een sterke tegenstander te maken hadden, want we 
stonden gelijk 1-0 achter. We lieten ons niet van de wijs brengen en bogen de stand snel weer om tot een 1-
4 voorsprong.  Na de time-out pakten we de wedstrijd weer verder op en werkten we aan verdere uitbouw 
van onze voorsprong. Op een gegeven moment stonden we zelfs 4-9 voor. Prima hoor! Het werd wel  steeds 
moeilijker, want KVS maakte handig gebruik van de superspeler en benutte de 5e man goed.  Zo kwam het 
dat de voorsprong snel kleiner werd en zelfs helemaal in rook opging.  
Valto raakte een beetje van de wijs. De wedstrijd duurde voor ons te lang deze keer, want op een gegeven 
moment mochten wij zelf met een superspeler gaan korfballen. Veel langer dan 10 seconden duurde dit 
echter niet want toen was de achterstand alweer teruggebracht naar 2 punten. 
Bij het eindsignaal was de stand 12-10. Jammer genoeg ging de winst naar KVS, maar positief was dat we 
allemaal 1 of meerdere keren hebben gescoord! Volgende week weer nieuwe kansen. Zet hem op Valto F1! 
Groeten van Anne en Teun van Geest 
 
Weidevogels F1 – Valto F2  
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen Weidevogels F1.  
Een pittige wedstrijd en we moesten het zonder Tim doen maar gelukkig kwam Sven ons versterken.  
Onderweg naar Bleiswijk regende het nog een klein beetje maar toen de wedstrijd begon was het gelukkig 
droog.  
Dus fijn de eerste droge wedstrijd van het seizoen. 
In het begin was het maar lastig door komen.  
Als we de bal hadden probeerden en we te scoren maar hij ging er gewoon niet in. 
Zodoende hadden we best kansen maar Weidevogels leek in het begin iets sterker dan ons en bij hen 
gingen ze er wel in. Zij scoorde er 4 en wij 1 voor de pauze.  
We hebben zelfs nog even met 5 gespeeld. Na de rust kwamen we terug met 5 man, maar al snel mocht de 
5e eruit.  
De spanning was om te snijden. Er werd gigantisch goed over gespeeld en nu gingen de ballen er bij ons 
wel in. Zo stond het ineens op 6-5, nog 1 punt te gaan en die kwam.  
De laatste minuten van de wedstrijd bleef het 6-6 en dat was dan ook de eindstand. 
We waren trots!!! Toch van 4-1 naar 6-6 gespeeld en dus nog geen wedstrijd verloren.  Volgende week staat 
Ondo F1 ons te wachten, ook een pittige wedstrijd.  
Als het goed is zijn we dan als team compleet dus kom maar op. 
 
Luna en Irma 
 
VEO F2 - Valto F5 
Afgelopen zaterdag gingen wij op weg naar Voorburg. Het hele team was compleet. Het was ook best koud 
en het regende een beetje. Maar dat was niet erg, we hadden er zin in. 
De wedstrijd begon om 10 uur en we gingen meteen goed van start. Al snel schoten we de eerste 
doelpunten er in. Eerst hadden we daar nog wat kansen voor nodig, later ging dat beter. In de rust stond het 
al 0-12! Tijd voor limonade. 
We kunnen ook al goed naar elkaar overgooien. Dat gaat steeds beter. In de tweede helft ging het ook heel 
goed. Het werd 0-20! 
 
Volgende week spelen we thuis, een wedstrijd die eerst in mei op het programma stond. We spelen dan 
weer tegen VEO. Tot dan! 
 
Groetjes, 
Finne 
 
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.  
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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 18 (en 15 en 20) april 

 




