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Opstellingen  
 
Opstellingen Senioren – 20 april 
Valto 8  Aanwezig 19:30 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Marleen  
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors, Martin B 
 
Opstellingen senioren – 21 april 
Valto 5  Vertrek 19:00 uur 
Dames:  Anne-Roos, Lisa R, Lisa S, Laura R, Denise 
Heren:  Bart-Jan, Roland, Laurens, Chris, Frank P  
 
Opstellingen Senioren – 25 april 
Selectie Vertrek 12:30 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, w.a. 
 
Valto 3  Aanwezig 12:30 uur  
Dames: Aileen, Antoinette, Denise, Petra D, Laura 
Heren:  Daniël K, Dennis, Jeroen, Steven, Michiel 
 
Valto 4  Aanwezig 14:30 uur 
Dames: Esther, Hellen, Laura H, Marleen B, w.a. 
Heren:  Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P, Michiel 
 
Valto 6  Vertrek 11:30 uur 
Dames: Imke, Mariska M, Ryanne, Dame A3, Dame A3 
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent 
 
Valto 7  Vertrek 12:30 uur  
Dames: Marije, Petra J, Gerda, Dame A3, Dame A3 
Heren:  Frank P, G-J, Rinze, Ruud, Jelle 
 
Valto 8  Aanwezig 11:30 uur 
Dames:  Fiona, Helma, Leonie, Rosanne, Marleen  
Heren:  Arie, Bart M, Michiel B, Peter, Sjors 
 
 
Opstellingen Senioren – 2 mei 
Selectie Vertrek 14:00 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Manon, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron 
 
 

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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Uitslagen 18 april  

 
 
Nabeschouwingen 
 
Nabeschouwingen senioren 
 
Selectie 
Deze zaterdag mocht de selectie tegen Fortis uit Oost-Souburg aantreden. Een bekende 
tegenstander, waar het fysieke duel nog gemeden zal worden.  Valto 2 kende een moeizame start, 
waar veel kansen gecreëerd werden maar de afronding nog niet op een hoog genoeg niveau. Na 
rust werd de achterstand omgebogen in een voorsprong, welke niet meer uit handen werd gegeven. 
Nog twee wedstrijden winnen en dan is het kampioenschap binnen! Helaas heeft Valto 1 de punten 
niet in de lier kunnen houden en is daarmee koploper af. Alles is nog wel in eigen hand om de 
promotie naar de overgangsklasse te kunnen behalen.  
 
Wedstrijdsport 
In Nieuwerkerk kon Valto 3 net niet de goede lijn doorzetten van de afgelopen weken. In een prima 
wedstrijd werd er helaas met 1 punt verschil verloren. Valto 4 speelde een Westlandse Derby en die 
zijn altijd lastig. Jammer genoeg werd het niet spannend en werden we met dubbele cijfers naar huis 
gestuurd.  
 
Breedtesport 
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De toppers van Valto 5 gaan een beetje naast hun schoenen lopen, en dat werd ze bijna fataal. Na 
een ongelsagen seizoen werd het op het laatst nog spannend in de wedstrijd en had deze ook geen 
vijf minuten langer moeten duren. Sinds lange tijd (2014) een eerste overwinning voor Valto 6. Op 
eigen veld werd er een leuke wedstrijd gespeeld tegen Meervogels zeven en werd er met 11-7 
gewonnen. In Den Haag speelde Valto 8 op echt ‘bronto’gras tegen Futura. De één ervaarde het als 
een leuke wedstrijd, de ander als verschrikkelijk. Maar het resultaat mocht er in ieder geval zijn: een 
dik verdiende 2-13 overwinning.  
 
Nabeschouwingen Junioren 
Valto A1 had een lastige zaterdag, maar wie lastige wedstrijden ook wint is een kampioen. Een 
knappe teamprestatie door hard te werken met elkaar zorgde voor een verdiende overwinning. Het 
kampioenschap is nog niet binnen, maar de A1 staat in ieder geval twee punten los.  Voor Valto A2 
was het ook weer eens tijd voor een overwinning, en dat heeft ODO geweten. In een leuke wedstrijd 
aan het einde van de dag was Valto de betere ploeg en werd er verdiend gewonnen. Ook Valto A3 
was weer eens toe aan een overwinning, om mee te kunnen blijven doen in de poule. In een goede 
wedstrijd werd er scherp verdedigd en dat zorgde uit eindelijk voor een knappe overwinning.  
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen ONDO B1. De B1 kende een wervelende start en stond halverwege 
de 1e helft al op een 7-0 voorsprong. Hierna stagneerde het een beetje en de kleedkamers werden 
opgezocht bij een 9-1 ruststand. De 2e helft ging het wat meer gelijk op en uiteindelijk werd er met 
15-8 gewonnen. De B1 heeft nu alle drie de tegenstanders gehad en staat op de 1e plek met drie 
punten voorsprong op de nummer 2. A.s. zaterdag staat gelijk de returnwedstrijd tegen ONDO B1 op 
het programma. 
VALTO B2 speelde thuis tegen ODO B2. ODO wist twee keer gelijk te spelen tegen ploegen waar 
VALTO ruim van verloren had, dit voorspelde dus niet veel goeds. Toch wist de B2 een ruime 
overwinning te behalen, 7-3. Ook voor hen a.s. zaterdag gelijk de returnwedstrijd tegen ODO B2, 
dus op naar de volgende twee punten. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 mocht afgelopen week twee keer in actie komen. Op woensdag werd thuis tegen 
Kinderdijk C1 de wedstrijd van 28 maart ingehaald. Een heel spannende wedstrijd, waarin beide 
ploegen aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk trok VALTO aan het langste eind en wist met 6-5 te 
winnen. Afgelopen zaterdag werd er thuis tegen ONDO C1 gespeeld. Ook dit werd een heel 
spannende wedstrijd. Met rust stond het 5-6 en kon het nog alle kanten op. In de 2e helft werd er 
aan beide kanten een stuk minder gescoord en was het VALTO die wederom met één doelpunt 
verschil wist te winnen, 8-7. De C1 staat nu gedeeld op de 1e plek met Kinderdijk met vier punten. 
Maassluis en ONDO hebben allebei twee punten. Een spannende poule dus! A.s. zaterdag speelt de 
C1 uit tegen ONDO C1. 
VALTO C2 speelde uit tegen Dijkvogels C2. Ook dit werd een spannende wedstrijd. Dijkvogels 
opende de score en kwam op een 1-0 voorsprong. Hierna liep VALTO uit naar 1-3, waarna 
Dijkvogels de stand weer gelijk trok, 3-3. Een paar minuten voor tijd wist VALTO 3-4 te maken en 
hier had Dijkvogels geen antwoord meer op. Na drie wedstrijden staat de C2 bovenaan met vier 
punten, maar ook hier is het spannend in de poule, want er volgen twee ploegen met drie punten en 
onderaan staat een ploeg met twee punten. Het kan dus nog alle kanten op. A.s. zaterdag speelt de 
C2 thuis tegen Dijkvogels C2. 
VALTO C3 speelde thuis tegen Futura C1. Futura had nog geen punten behaald en de C3 had pas 
één punt. Toch was Futura afgelopen zaterdag de betere ploeg, zij wisten met 2-6 te winnen. A.s. 
zaterdag speelt de C3 uit tegen Futura C1. Misschien dat het dan wel lukt om punten te halen. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen ODO D1. Ook dit keer werd het een vrij makkelijke overwinning voor de 
D1, er werd met 3-6 gewonnen. De D1 heeft nu van alle drie de tegenstanders vrij makkelijk 
gewonnen en staat met zes punten uit drie wedstrijden bovenaan in de poule. De nummer twee en 
drie hebben drie punten, maar hebben ook een wedstrijd meer gespeeld. De D1 ligt dus op 
kampioenskoers. A.s. zaterdag speelt de D1 thuis tegen ODO D1. 
VALTO D2 speelde thuis tegen ONDO D3. De D2 was lekker op dreef en was duidelijk een stuk 
sterker dan ONDO. Er werd met ruime cijfers gewonnen, 9-1. Koploper HKV wist haar wedstrijd ook 
te winnen en is daarmee al kampioen geworden, omdat ze niet meer in te halen zijn. Rest voor 
VALTO D2 een tweede plek. Hiervoor moet dan a.s. zaterdag wel gewonnen worden, als er uit 
gespeeld wordt tegen ONDO D3. 
VALTO D3 speelde thuis tegen GKV D2. Deze tegenstander speelde in de zaal nog tegen VALTO 
D2 en wist daar toen twee keer van te winnen. Dit zou dus een lastige opgave worden voor de D3. 
En dat bleek ook wel, want GKV was een stukje sterker. Helaas speelde de D3 ook niet haar beste 
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wedstrijd en dat resulteerde in een 4-6 eindstand. A.s. zaterdag speelt de D3 gelijk weer tegen GKV, 
maar dan uit. Misschien dat het lukt om de punten dan mee naar huis te nemen?! 
VALTO D4 speelde uit tegen Achilles D2. De D4 speelde een prima wedstrijd, maar helaas was 
Achilles net even wat beter. Geen schande om daar van te verliezen, en zeker niet als dat maar met 
één doelpunt verschil is, 8-7. A.s. zaterdag komt Achilles naar De Lier, misschien dat het geluk dan 
iets meer aan de zijde van de D4 is en zit er dan een stuntje in en kan er tegen de koploper 
gewonnen worden. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ONDO D4. Helaas miste ONDO een aantal spelers en werd dat 
opgevuld met spelers uit de D3, die helaas een stuk beter waren dan onze D5. Zo was onze D5 
kansloos en werd er met 2-9 verloren. A.s. zaterdag speelt de D5 uit tegen ONDO D4, misschien dat 
het dan wel lukt om er een wedstrijd van te maken?! 
 
E-Jeugd 
Valto E1 speelde uit tegen DES E1. Op papier de makkelijkste tegenstander uit de poule. En dat 
bleek ook wel uit de uitslag. Er werd eenvoudig met 4-14 gewonnen. Volgende week wacht weer 
DES maar dan thuis bij Valto. We gaan er vanuit dat er dan weer twee punten gepakt worden. Valto 
E2 moest tegen de gedeelde nummer 1 uit de poule. Winst betekende de eerste plek. Helaas was 
ONDO E6 net een maatje te groot en werd er met 4-2 verloren. Komende zaterdag komt ONDO bij 
ons op bezoek. Misschien dat de thuiswedstrijd een voordeel is en kunnen we deze keer wel winnen! 
Valto E3 en E4 zijn beide een klasse hoger ingedeeld op het veld en daar hebben ze het allebei 
moeilijk mee. Valto E3 wist ook deze week niet te winnen van Die Haghe E2. Het werd 3-5. Gelukkig 
geen hele grote nederlaag, maar winnen is natuurlijk leuker! Volgende week mogen jullie bij Die 
Haghe op bezoek. Valto E4 had het tegen ONDO E2 erg moeilijk. De eerste minuten was al duidelijk 
dat dit team een stuk verder is. De uitslag van 2-18 zegt verder genoeg. Volgende week op bezoek 
bij ONDO proberen dit verschil kleiner te houden. Valto E5 kwam een oude bekende uit de zaal 
tegen: Dijkvogels E2. Het lukte helaas niet om van ze te winnen. De uitslag was 1-6. Volgende week 
is de E5 een weekje vrij. Valto E6 draait bovenin de poule mee. Deze keer werd er 3-3 gespeeld 
tegen ODO E2. Jammer genoeg geen twee punten maar de kansen zijn nog zeker niet verkeken. 
Volgende week wacht Futura E2. 
 
F-Jeugd 
Valto F1 ging op bezoek bij Avanti F2. Er werden voor een wedstrijd van de F1 niet heel veel 
doelpunten gescoord maar er werd toch vrij eenvoudig gewonnen met 3-7. Volgende week komt 
Avanti bij ons op bezoek. Valto F2 was vrij, aanstaande zaterdag spelen zij tegen ONDO F1. Daar 
werd vorige keer nipt van verloren. Tijd voor revanche! Valto F3 haalde haar eerste punten in deze 
veldcompetitie. Het harde werken werd beloond met een 10-10 gelijk spel tegen Die Haghe F2. 
Hopelijk boeken jullie volgende week op bezoek bij Die Haghe weer een mooi resultaat! Valto F4 
was echt een maatje te klein voor Fortuna F4. In een doelpuntrijk duel werd de uitslag 10-20. 
Volgende week op bezoek bij Fortuna kijken of dit verschil kleiner kan blijven. Valto F5 won met 6-3 
van Pernix F4 en zijn hard op weg naar het kampioenschap. Komende week op bezoek bij Pernix 
gaan we weer voor 2 punten! 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
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  
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Nieuws van het bestuur  
 
De balans 
Vorige week hebben we de balans opgemaakt op de halfjaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering, editie voorjaar. Er waren zo’n 30 leden aanwezig, waaronder senioren, 
junioren en overige leden. Ik wil in dit stukje toch nog even benadrukken dat ook ouders 
van jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen te vertegenwoordigen en dat 
ook jullie inbreng erg wordt gewaardeerd! 
Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering, hebben we als bestuur aangegeven waar we 
mee bezig zijn geweest en hoe we naar de toekomst kijken. Ieder bestuurslid vanuit zijn of haar eigen 
gebied. Zo hebben we aangegeven dat er sinds kort een pin-apparaat beschikbaar is in de kantine. Hoewel 
hier enige opstartproblemen mee waren, hopen we dat er daarmee in de toekomst ook wat gezonder eten te 
kopen is. We willen namelijk naast de vette hap en het snoep, ook groente en fruit aanbieden. En omdat we 
ons niet twee jaar lang kunnen inhouden, hebben we aangekondigd dat er ook dit jaar weer een VALTO 
feest komt. Dit wordt hopelijk wéér een doorslaand succes. 
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd een aantal acties zijn geweest, waaronder de 
Rabobank Clubkas Campagne en de Potgrondactie. Beide acties hebben weer een fijne bijdrage geleverd 
aan onze clubkas (zo’n 3.000 euro!), waarvoor iedereen die daaraan heeft meegeholpen enorm werd 
bedankt door het bestuur en de overige leden. Ook de tegeltjes, die al een tijd op zich laten wachten, komen 
er nu toch echt aan. De eerste zijn al binnen, de rest volgt snel! 
 
Op korfbaltechnisch gebied werd aangegeven dat we als VALTO zijn gevraagd het NK voor D-jeugd te 
organiseren op 6 juni aanstaande. Hiervoor zal nog wel het een en ander geregeld moeten worden, waarbij 
we middels een draaiboek worden ondersteund vanuit de bond. Een mooie gelegenheid om ons als 
vereniging weer te laten zien. Maar we zijn ook al bezig met volgend seizoen. Er wordt namelijk hard 
gewerkt aan de selectie van 3 teams en het nieuwe trainingsschema wat de veld- en zaaltrainingen beter op 
elkaar laat aansluiten. We hopen daarmee ook weer een stap te maken en een degelijk korfbalprogramma 
voor een ieder te hebben voor de toekomst. 
 
Ook de vrijwilligerscampagne passeerde de revue, waarbij we nogmaals hebben aangegeven enorm blij te 
zijn met de nieuwe aanwas van leden, ouders en anderen die ons willen helpen. We bieden ouders die hun 
kinderen graag willen laten sporten, maar daar te weinig financiële middelen voor hebben, een kans om toch 
te komen korfballen. Middels het kindpakket wordt dit mogelijk gemaakt. We zijn ook bezig geweest met de 
velden en spelen inmiddels op de 40x20 velden, waarbij we op dat vlak ook weer klaar zijn voor de 
toekomst. Een toekomst waarin er ook nog mooie fietsenrekken gaan komen, daar wordt nog aan gewerkt. 
Datzelfde geldt voor de kinderhoek in de kantine en de exploitatieaanvraag voor de vergunning, welke beide 
aan het begin van volgend seizoen afgerond moeten zijn. 
 
De voorjaarsvergadering is ook altijd het moment om trouwe leden even in het zonnetje te zetten en te 
bedanken. Zo mochten Tamara (25 jaar lid), Hellen en Marjolein (beide 40 jaar lid) een bloementje in 
ontvangst nemen! 
Een bedankje was er ook voor Marjo die naar 2 jaar, samen met het bestuur, het focusprogramma tot een 
succes heeft gemaakt. Op alle terreinen zijn we als vereniging gegroeid. We gaan als bestuur nog wel een 
vervolgtraject starten, maar de stevige basis ligt er zeker! 
 
Een ander onderwerp wat op de ledenvergadering aan de orde kwam is grensoverschrijdend gedrag. Iets 
dat we al vereniging niet willen en kunnen accepteren, maar waarmee we wel worden geconfronteerd. In de 
media, bij andere verenigingen, bij onszelf, op allerlei gebieden. We hebben de afgelopen tijd veel 
gesprekken gevoerd en nagedacht over hoe hiermee om te gaan. Daaruit is een actieplan ontstaan, 
waarmee we richting het begin van volgend seizoen een nieuw protocol willen hebben, als onderdeel van het 
huishoudelijk reglement. Daarbinnen valt ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), welke we als 
vereniging gaan invoeren. Dit geeft geen garantie dat dergelijk gedrag niet zal voorkomen, maar het maakt 
de kans weer iets kleiner, het maakt mensen bewust en geeft een signaal af dat wij als VALTO staan voor 
een veilige sportomgeving. 
De avond werd traditioneel afgesloten met de rondvraag en het rondje van de zaak. Tijdens de rondvraag 
kwamen enkele aandachtspunten naar voren, die we als bestuur gaan oppakken of direct konden 
beantwoorden. Mocht je er niet zijn geweest of naderhand toch nog ideeën of opmerkingen hebben, kom er 
gerust mee en wacht niet tot de volgende ALV. Als we de vereniging kunnen verbeteren, zullen we dat zeker 
niet laten! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
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Nieuws van het JeuK  

 
Jeugdweekend Leiding 
Onderstaand de lijst met leiding die dit jaar mee gaat op jeugdweekend.

• Denise	  Herbert	  
• Frank de Rijcke (D1) 
• Bart-Jan Schoone 
• Chirstiaan van Staalduinen 
• Gert-Jan Stolk 
• Frank Poot 
• Manon vd Ende 
• Thom Voskamp (C1) 
• Sharon Prins (C1) 

• Lieselotte Koole 
• Mellanie Noordam (D1) 
• Bart Verstegen (B2) 
• Pieter van Muyen (E1) 
• Twan Korteland (D2) 
• Naomi Grootscholten (F5) 
• Lisa de Rijcke 
• Nikki van Spronsen (F1) 
• Aileen Willemse 

voor vragen kunt u altijd bellen met: 
• Frank de Rijcke:  0640463753  
• Denise Herbert:  0613229967  
• Bart-Jan Schoone:  0614531839 

________________ Einde JeuK nieuws  ___________________ 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
De standen 
We hebben last van blessures in onze selectie. Naast Thom 
(inmiddels in de revalidatie na knieoperatie) is ook Niels Koole 
geblesseerd. Bovendien viel Manon uit met een enkelblessure. 
Desondanks deed Valto 2 goede zaken deze zaterdag. Met een 
overwinning terwijl concurrent DES verloor, komt ons tweede in 
de buurt van het kampioenschap. 5 punten voorsprong maar 
liefst! 
Voor Valto 1 was het lastiger. Fortis blijkt voor ons een lastige tegenstander. Ook deze 4e keer dit jaar wisten 
we niet te winnen. Valto 1 laat Vriendenschaar nu voor met 1 punt. Toch is er nog van alles mogelijk in de 
poule van Valto 1. Op de tweede plaats, maar slechts 4 punten boven de degradanten. Valto 1 moet 
scherper worden. 
Tenslotte complimenten voor Valto A1. Met 2 invallers vanuit B1 wist Valto A1 de punten in De Lier te 
houden. Complimenten en dank voor alle invallers. 
 
Enquete 
Nog een aantal spelers moet zijn enquête invullen en zenden aan vztc@ckv-valto.nl. Doe dit ajb snel. 
 
Trainingstijden volgend seizoen 
Al eerder gememoreerd: komend seizoen komt er wat meer structuur in de tijden voor onze trainingen. De 
tijden van zaal en veld komen beter overeen en door de nieuwe indeling is sluiten de trainingen ook voor de 
trainers beter aan op hun eigen training. 
Hieronder de voorlopige opzet voor trainingen komend seizoen (ingaande medio augustus 2015). 
 

	  	   Zaal	  1e	   	  	   Zaal	  2e	   	  	   Veld	  1e	   Veld	  2e	  
Kangoeroes	   Za	  10:00	   Vreeloo	  1	   	  	   	  	   Za	  10:00	   	  	  
F	  teams	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  16:00*	   Vreeloo	  1	   Ma	  17:30	   Wo	  17:30*	  
E	  teams	   Di	  17:30	   Vreeloo	  1	   Do	  16:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:00	   Do	  17:00	  

D1	   Di	  17:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Di	  17:30	   Do	  17:30	  
D2	   Di	  17:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Di	  17:30	   Do	  17:30	  
D3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  17:30	   Vreeloo	  2	   Ma	  18:00	   Do	  17:30	  
D4	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  17:00	   Vreeloo	  1	   Ma	  18:00	   Wo	  18:30	  
D5	   Ma	  17:00	   Vreeloo	  2	   Wo	  17:00	   Vreeloo	  1	   Ma	  18:00	   Wo	  18:30	  
C1	   Di	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:30	   Do	  19:00	  
C2	   Di	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   Di	  18:30	   Do	  19:00	  
C3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  2	   Do	  18:30	   Vreeloo	  2	   ma	  18:30	   Do	  18:30	  
B1	   Di	  19:00	   Vreeloo	  2	   Do	  19:30	   Vreeloo	  2	   Di	  19:30	   Do	  19:00	  
B2	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  18:30	   Hoogland	  1	   Ma	  18:30	   Wo	  18:30	  
B3	   Ma	  18:00	   Vreeloo	  1	   Wo	  18:30	   Hoogland	  2	   Ma	  18:30	   Wo	  18:30	  
A1	   Di	  18:30	   Vreeloo	  1	   Do	  21:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:00	   Do	  20:00	  
A2	   Di	  18:30	   Vreeloo	  1	   Do	  21:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:00	   Do	  20:00	  
A3	   Di	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  19:30	   Do	  19:30	  
V8	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	  

extra	  
donderdag	  
22-‐23	  uur	  

Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
extra	  
donderdag	  
21.30	  uur	  

V7	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	   Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
V6	   Di	  21:00	   Vreeloo	  2	   Vreeloo	  1	   Di	  20:30	  
V5	   Wo	  19:30	   Hoogland	  1	   Vreeloo	  1	   Wo	  19:30	  
V4	   Wo	  19:30	   Hoogland	  2	   Vreeloo	  1	   Wo	  19:30	  
V3	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  2	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
V2	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  1	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
V1	   Di	  19:15	   sosefhal	   Do	  20:00	   Vreeloo	  1	   Di	  20:00	   Do	  20:00	  
F&F	   Ma	  18:30	   Vreeloo	  1/2	   	  	   	  	   Ma	  19:30	   	  	  

	   	   	  
*	  kan	  nog	  verschuiven	  naar	  Do	  
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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 
 
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 

 
Planning komend seizoen 
Op onze website is de planning voor komend seizoen al te vinden. Controleer daar ajb wanneer Valto vrij is 
en je dus met een gerust hart een vakantie of weekendje weg kunt plannen. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
Ontwikkelingshulp: overgebleven korfbalspullen 
Ik las dat bij Lyra voetbalspullen (overgebleven restanten, weinig gebruikte) ingeleverd kunnen worden. Die 
materialen gaan dan naar ontwikkelingslanden en worden daar gebruikt door jongeren. 
Dat kan natuurlijk ook met behoorlijke korfbaloutfits. Shirts, broeken, sokken, schoenen...... 
Inleveren kan bij Iris Zwinkels, Mantelmeeuw 2. 
Frans Voskamp 
 
Ik was erbij (8), maar het was wel warm… 
Het lijkt er natuurlijk op dat het nooit goed is. De ene week sta je te blauwbekken, de andere week staat het 
water tot kuithoogte en nu brandde de zon in op de blanke huid. Maar ik heb het ondanks alles toch 
volgehouden. Nu kijk ik terug op de dag waarop ik er toch maar weer mooi bij was. Wat is me daarbij 
opgevallen. Eerder schreef ik dat de jeugd een fantastische ontwikkeling doormaakt. Dat de seniorenselectie 
spoedig zal bestaan uit zeer veel jonge nieuwelingen. Over die bijdrage heb ik later zelfs ferme VALTO-
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supporters horen spreken. Waar To Val dat op baseerde was de teneur van hun verhalen. Ik heb me niet in 
de discussie laten meeslepen omdat ik genoeg bewijzen heb. Afgelopen zaterdag zijn die me weer in de 
schoot geworpen. Nog eenmaal zal ik het bewijs leveren. 
Neem VALTO F1. Dit team trok naar Pijnacker en keerde na een fantastische wedstrijd met een 7-3 
overwinning huiswaarts. Tussen Pijnacker en De Lier ligt Delft en daar pakte  VALTO E 1 bij DES een 
klinkende 14-4 overwinning. Door een kleine omleiding kwam ik Maasland terecht en daar zag ik VALTO D1 
met een 6-3 overwinning het ODO veld verlaten. In De Lier liet VALTO C1 dat een overwinning met één 
doelpunt verschil ook de volle punten oplevert en dat ging ten koste van Kinderdijk, 6-5. Het VALTO B1 team 
walste over de Breejedurpers heen en zorgde ervoor dat de ploeg uit ’s-Gravenzande met een 15-8 verlies 
en gebogen hoofd de thuisreis moest aanvaarden. Tenslotte troefde VALTO A1 het standaardteam van 
Avanti af met 16-11. Kortom de standaardteams van de jeugd van laag tot hoog, van jong tot oud zorgen 
voor 12 wedstrijdpunten uit 6 wedstrijden, 64 doelpunten voor en 34 doelpunten tegen. A1, B1, C1 en D1 
staan eerste in hun poule. F1 net niet en E1 twee keer net niet. Gemiddelde score dus UITMUNTEND. 
En dan het standaardteam van de senioren. De warme zaal verlaten voor wisselende weersomstandigheden 
buiten, maar zonder wisselende resultaten. TWEE keer verlies. De eerste keer tegen een ploeg die ver 
onder het Lierse team stond en de tweede keer tegen een ploeg die nog verder onder de Lierse ploeg stond. 
Het resultaat is dat de ploegen in 1 E steeds dichter naar elkaar toe kruipen. Dat is wel leuk voor het 
competitieverloop, maar niet zo leuk voor het zwakke hart van To Val. Het wordt de hoogste tijd dat ….. Nou 
ja, ik bedoel, ik wil maar zeggen……kijk eens naar de aanstormende jeugd. Toon karakter en laat vanaf 
heden zien dat jullie heel graag eerste klasser willen blijven.  
To Val 
 
PS. Op 24 april komen de kangoeroetjes naar VALTO. Ik zou maar goed oppassen. Voor je het weet zijn die 
ook senior. Nieuwe bedreigingen staan te rammelen aan de korfbaldeur. 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 heeft het ritme nog niet te pakken! 
           Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 18 april stond de thuiswedstrijd tegen Fortis op het 
programma voor Valto 1. Inmiddels is de ploeg uit Oost-Souburg 
geen onbekende voor Valto en is er ook nog niet vaak van 
gewonnen. In de basis startte deze week wederom Laurens 
Verbaan voor Thom Voskamp en ook werd er beroep gedaan op 
Kees Verkade om Niels Koole te vervangen. Met een gewijzigde 
opstelling, moest er gewonnen worden om mee te blijven doen om 
het kampioenschap. 
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Laurens Verbaan, de 
wedstrijd werd dus goed begonnen. Hierna deed Fortis eigenlijk 
direct wat terug en nam het initiatief. Na nog een strafworp van 
Frank de Rijcke , kon Fortis binnen een kwartier uitlopen naar een 
2-5 voorsprong. Bij Valto werden er te veel plaatsfouten gemaakt 
en op de verkeerde momenten geschoten, waardoor het spel er 
niet goed uitzag. Na dit kwartier ging Valto beter plaatsen en werd er op tijd aangesloten. Dit resulteerde in 
doelpunten van Laurens Verbaan en Kees Verkade en de stand was weer gelijkgetrokken, 5-5. In de laatste 
6 minuten van de eerste helft vielen opeens veel doelpunten, evenredig aan beide zijden. Door doelpunten 
van Frank de Rijcke en Rob de Ruiter gingen de ploegen rusten bij een 9-9 tussenstand. 
In de tweede helft was het noodzakelijk voor Valto 1 om de fouten in de verdediging eruit te halen. Er 
werden te veel fouten gemaakt, waar Fortis van kon profiteren.  
Na 7 minuten spelen in de tweede helft was er voor het eerst de voorsprong voor Valto 1, 12-11. Nu moest 
Valto doorzetten en de voorsprong proberen te vergroten, maar helaas lukte dit niet. Valto kwam ook nog op 
13-12 en 14-13, maar hierna ging het initiatief weer naar de bezoekers. Lotte van Geest kwam nog in de 
ploeg voor Sharon Prins en Pieter van Muyen verving Kees Verkade. Met nog 7 minuten te spelen maakte 
Laurens met zijn zesde treffer de stand weer gelijk, 17-17. Nu ging het erom spannen en konden beide 
ploegen winnen. Helaas werden er een aantal dure fouten gemaakt aan de kant van Valto waardoor Fortis 
tweemaal kon scoren, 17-19 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. In de laatste minuut werd het nog wel 
18-19, maar dit was te laat. Wederom is de ploeg uit Zeeland te sterk voor Valto. Door de uitslagen in de 
poule komen alle ploegen steeds dichter bij elkaar. Vriendenschaar heeft gelijkgespeeld waardoor zij nu 1 
punt voorstaan op Valto 1. Valto 1 heeft nog wel alles in eigen hand, maar dan moet er wel beter worden 
gespeeld. 
Doelpuntenmakers: Laurens 6, Frank 5, Rob 4, Kees 2 en Lisanne 1 
Groeten Valto 1 



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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Valto 2 - Fortis 2 
      Sponsor: Martin Stolze 
Eindelijk lekker weer en de warme lange mouwen thermo hemden uit! Na een mindere wedstrijd tegen 
Meervogels stonden deze week alle neuzen weer dezelfde kant op klaar om richting ons doel te gaan: 
Kampioen worden en promoveren naar de 1e klasse! Nadat we in de zaal eerste klasse hebben gespeeld 
merken we dat we met z’n allen er aan toe zijn om ook op het veld een stapje hoger te spelen, maar dan nog 
wel even doen.  
Fortis is altijd een lastige tegenstander die we inmiddels wel kennen. Zij spelen met name op snelheid en 
doorloopballen en gaan hard de fysieke duels aan.  
Ook vandaag bleek weer dat Fortis niet zomaar te winnen is. Er moest dan ook hard worden gevochten om 
in de wedstrijd te blijven en de score onze kant op te krijgen. In de eerste helft bleven we constant achter de 
feiten aanlopen, terwijl we meer kansen creëerden. Verdedigend stond het goed en daardoor konden we 
goed bijblijven. Met inzet en het geloof in een overwinning hebben we de wedstrijd in de tweede helft naar 
ons toegetrokken.  
Deze week hard trainen op een scherpere afronding en dan gaan we zaterdag IJsvogels op een mooie 
nederlaag trakteren! Als ons dat lukt kunnen we de wedstrijd daaropvolgend het kampioenschap 
binnenhalen. We zien jullie graag langs het veld om ons aan te moedigen richting de promotie!  
 

	  
 
Valto 5 
Hierbij weer een update na enige radio stilte van het 5e . Na onze lange winterstop zijn we begonnen met 
een oefenpotje tegen ODO. Onze eerste competitie wedstrijd werd eruit gehaald en daardoor speelden we 2 
weken terug onze eerste competitie wedstrijd tegen Veo. 
Veo was de nummer laatst in onze poule en daarom waarom we vooral van plan om er een lekkere wedstrijd 
van te maken. 
Dit lukte niet zo goed in de eerste helft, we gingen de rust in met een 5-3 voorsprong. Na een goede kop 
thee begonnen we vol goede moed aan de 2e helft. 
De 2e helft ging gelukkig een stuk beter en we eindigden de wedstrijd met een 15-6 overwinning.  
 
Afgelopen zaterdag mochten we naar Avanti om daar onze volgende wedstrijd richting het kampioenschap 
te spelen. 
Avanti stond in de middenmoot, maar de vorige wedstrijd tegen ze was ook niet makkelijk dus het beloofde 
een pittige pot te worden. 
Chris, Frillem en Rosanne gingen met ons mee om het 8tal compleet te maken. Zonder reserves gingen we 
op pad, dus het motto was vooraf heel blijven. 
 
De wedstrijd ging in het begin gelijk op, maar al snel werd het probleem duidelijk. Er was 1 vak welke 
makkelijk speelde en snel scoorde, terwijl het andere vak met moeite had met aanvallen en scoren. 
Maar we gingen de rust in met een 4-6 voorsprong. 
In de 2e helft liepen we uit naar een verschil van 4 doelpunten en stonden we 15 minuten voor het einde met 
6-10 voor.  
Doordat Avanti bleef scoren en wij niet was het 5 minuten voor  het einde 9-10 en moesten we er alles aan 
doen om de punten mee te nemen naar De Lier. 
Uiteindelijk was het gelukt en gingen de punten mee naar De Lier en zijn we weer een overwinning dichter bij 
het kampioenschap, nog 2x winnen en het is zover. 
 
A.s. dinsdag gaan we de wedstrijd tegen Velocitas inhalen, als we die winnen kunnen we 9 mei het 
kampioenschap behalen. 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Het vijfde! 
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Futura 6 – Valto 8 
Zaterdag 18 april 2015 werd er in de poule R7A een wedstrijd gespeeld tussen Valto 8 en Futura 6. Dit zijn 
respectievelijk de nummer één en de nummer laatst in de poule. Wil Valto 8 kampioen worden dan moest 
deze wedstrijd gewonnen worden. Vorige keer bleven de punten door een makkelijke 21-5 overwinning in de 
Lier. Dit was het scenario waar de spelers van Valto 8 ook ditmaal rekening mee hielden. De wedstrijd werd 
op gras gespeeld en begon om 14:00. In de aanval begonnen Peter, Sjors, Marleen en Fiona. De 
verdediging bestond uit Martin, Arie, Helma en Leonie. Michiel en Ryanne hielden de bank warm. Het begin 
was goed. Na 3 minuten stond het 0-5 voor Valto door doelpunten van Sjors 2x, Marleen 1x, Leonie 1x en 
Helma 1x. De wedstrijd was eigenlijk geen wedstrijd meer. De ruststand werd door Helma 1x en Martin 1x 
bepaald op 2-7 in het voordeel van Valto. De tweede helft leverde aan de Valto kant nog 6 doelpunten op 
(Sjors 2x, Ryanne 2x, Peter 1x, Michiel 1x). De eindstand 2-13. Een ruime overwinning. Nog 5 wedstrijden 
winnen en we zijn kampioen. 
 
Groeten Valto 8 
 
VEO A3 – Valto A3 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen VEO A3. We verwachtten een zware tegenstander, in de zaal 
hadden we nog verloren van VEO A4, en de afgelopen twee wedstrijden waren ook niet al te best. 
Daarnaast missen we nog steeds Esmee door haar gebroken neus en was Bo er ook niet. En dan ook nog 
zonder onze vaste coaches Ron en Denise langs de lijn. Gelukkig kwam Joyce bij ons reserve zitten, wilde 
Angelie coachen en misschien nog wel belangrijker: het was eindelijk lekker weer. De wedstrijd was in het 
begin gelijk opgaand, maar wij maakten onze kansen (meestal) wel af waardoor we al snel een gat hadden 
van een aantal doelpunten. We hadden VEO in onze zak, de verdediging zat goed dicht, we bleven rustig en 
wij konden blijven scoren tot 2-6 met rust. We waren allemaal heel positief en na een korte rust gingen we 
rustig verder waar we gebleven waren: 2-8. Daarna vielen de doelpunten niet meer aan onze kant en kwam 
VEO terug tot 6-9. We waren heel te vrede met het resultaat. Waarom? Met zeven verschillende spelers die 
hebben gescoord hebben we een team dat kan scoren over alle schijven. Daarnaast hebben wij meestal ook 
moeite om tegen lange tegenstanders te spelen, maar ook daar gingen we vandaag goed mee om. 
Natuurlijk hadden we ook een geweldige invalcoach, Angelie nogmaals heel erg bedankt!  En misschien 
kwam het ook wel door het mooie weer, en zijn wij stiekem mooi-weer-spelers.  
Valto B1 
Deze zaterdag ochtend was het een hele mooie ochten. De zon scheen heerlijk en er was niet heel veel 
wind op dat tijdstip. Het was een erg spannende 1e helft. In de rust stond het 9 - 1 in het voordeel van valto! 
De wedstrijd eindigde ook in het voordeel van valto dus de punten bleven  in De Lier. 
 
Valto C1 – Kinderdijk C1 
Afgelopen woensdag mocht Valto C1 aantreden tegen Kinderdijk C1. Deze wedstrijd had al eerder gespeeld 
moeten worden, maar toen had Kinderdijk afgezegd. Die woensdag was het een mooie dag, maar waaide 
het ook flink. Daarop moesten wij letten tijdens het spelen. 
Om 19.00 floot scheidsrechter Thijs Dijkstra de wedstrijd in met in de aanval: Vera, Laura, Martijn en Luca. In 
de verdediging startte Sheila, Tessa, Bas en Max. Lisette en Wouter startte als reserve. Jan-Pieter zijn arm 
zit in het gips en dit gaat minstens drie weken duren. Sterkte Jan-Pieter! 
In de eerste helft waren er weinig doelpunten. Kinderdijk scoorde één doelpunten en Valto twee. Ruststand: 
2-1 in het voordeel van Valto. Na rust waren er meer doelpunten en ging het tempo omhoog. Beide teams 
waren redelijk aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk wist Valto de wedstrijd te winnen met 6-5.  
Wouter bedankt voor het reserve zitten. Na twee rondes staan alle ploegen in poule van Valto C1 op de 
eerste plaats. Allemaal hebben ze twee punten. Alle kansen zijn dus nog open! 
 
Groetjes Valto C1 
 
Valto C1- ONDO C1 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen ONDO C1 en we gingen voor de volgende winst na de winst van 
woensdag. Alleen kwam ONDO al snel voor met een schot. Vera maakte er toen met een schot 1-1 van. 
Toen kregen we een doorloop om onze oren. Maar Max maakte er met een schot weer 2-2 van. Toen kwam 
ONDO na 2 schoten op een 2-4 stand in hun voordeel. Wij reageerden daarop met een schot en een 
doorloop van Max en toen stond het weer 4-4. Toen maakte ONDO er weer 2 en stonden we 4-6 achter. 
Max scoorde nog een schot en toen gingen we de rust in. Na een goed praatje en een glaasje limonade 
gingen we weer aan de slag. Het duurde heel lang voordat er een goal kwam. Helaas scoorde ONDO en 
stonden we 5-7 achter. Toen scoorde Martijn 2 keer met een schot en stond het gelijkspel. In de aanval 
werden veel kansen gecreëerd, maar het was een strafworp van Max die ervoor zorgde dat we op een 8-7 
voorsprong kwamen. Er kwam nog een lange aanval van VALTO die veel kansen had maar waar er geen 
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een van raak ging. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 8-7 van ONDO. Volgende week hopen we 
natuurlijk weer te winnen tegen ONDO.  
 
Groetjes, 
Luca Hagemans. 
 
 
Dijkvogels C2- Valto C2 
We wisten al dat dit een belangrijke wedstrijd zou worden. We waren er al op voorbereid. In de aanval 
stonden: Inge , Iris   Nick en Noa en in de verdediging stonden: Liz, Julia, Fabian en Kitty. Na een aanval 
van dijkvogels had Valto de bal al snel onderschept. Valto zetten een mooie aanval neer en Inge scoorden. 
Na een paar minuten scoorde Dijkvogels er ook een. Het was toen 1-1. Na een paar mooie aanvallen 
scoorde Fabian de 1-2. Na de rust gooide Kitty er ook nog eentje in. Het was toen                                   1-3.  
Toen kwam Dijkvogels weer vrij snel met 2-3 en later ook nog 3-3. In de laatste 5 minuten was het heel erg 
spannend. Gelukkig scoorde Julia de 3-4. Dit was uiteindelijk ook de uitslag. 
Groetjes Kitty en Iris  
 
Valto C3-Futura C1 
Afgelopen zaterdag speelden we om 14:30 een thuiswedstrijd tegen Futura. Het was goed weer en we 
hadden er weer zin in. Helaas kon Martijn er niet bij zijn, omdat hij ziek was. De eerste helft verliep goed. 
Eerst kwam Futura met 0-1 voor, daarna scoorde Floris 1-1 en scoorde Julia 2-1. Jammer genoeg scoorde 
Futura 2-2, dit was de ruststand. Na de rust ging het helaas niet zo goed, we verloren met 2-6. 
 
Odo D1- Valto D1 
We mochten vandaag vroeg opstaan , want we speelden om 9 uur bij Odo. Wij staan 1e in de poule met 2 
gewonnen wedstrijden en dat wiilen we blijven, dus hoopte we gewoon te gaan winnen.Terwijl wij aan het 
warmlopen waren stroomde het publiek toe en kon de wedstrijd beginnen! 
We moesten even wennen aan het natte veld en losse gras, en maakte af en toe een mooie sliding. Daarna 
scoorde ik (Thomas) een mooie doorloop, maar helaas toch verdedigt. Kim ving later een bal af en schoot 
deze er direct in. 0-1 Helaas Odo gaf een diepe bal en 1-1. Daarna wisselde we van helft en scoorde koert 
een doorloop. Na heel veel pogingen van de meiden schoot Koert er vlak voor rust nog een afstand schot in 
1-3. 
2e helft lag het tempo hoger en waren er volop kansen, Romeo maakte er  1-4 en 1-5 van. Romy kwam er 
nog in voor Iris en later David voor Koert. Uiteindelijk wonnen we 3-6. 
Volgende week spelen we weer tegen Odo, maar dan thuis en gaan we hopelijk weer winnen. 
 
Groeten Linda en Thomas 
 
Valto D2 – Ondo D3 
Het was een heerlijk weertje om een wedstrijd te spelen. Jolijn, Annelie, Jordi en Daan in de aanval en 
Tessa, Kim, Freek en Jasper in de verdediging, Elise en David zaten reserve. Jolijn scoorde al gauw het 
eerste punt en de tweede volgde ook kort daarop, ook door Jolijn. 
2-0 en we gaan wisselen. De bal bleef goed bij Valto. Ondo kreeg weinig kans om de bal te houden. Er 
werden nog 4 punten gescoord door Valto: Freek 2x, en Jasper en Tessa 1x.  6-0 voor Valto. 
De tweede helft gingen Daan en Kim op de reservebank. En Elise en David in het veld. Ondo scoorde toch 1 
punt. Daarna Annelie nog een punt en David 2 punten. Eindstand 9-1. Lekkere wedstrijd gespeeld, goed 
gedaan. 
  
Groetjes Daan en Sandra Boekestijn 
 
Valto D3 – GKV D2 
In de rust stond het 2-2. Na de rust hebben wij er nog 2 gescoord. 
GKV scoorde er 4 en de wedstrijd eindigde 4 voor Valto en  6 voor GKV. Nu staan wij 2e . 
Bedankt Jolijn en Kim, de invallers van de D2. 
  
Groetjes Marit 
 
Achilles D2 – Valto D4 
Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 in de poule van de D4 gespeeld. Achilles 
was de nummer 1 met 3 punten en Valto van de nummer 2 met 2 punten. Achilles speelde in de zaal in de 
1ste klasse en was dus een goede ploeg waar niet zomaar van gewonnen kan worden. Omdat alle D-teams 
en E-teams tegelijk met de D4 speelde was Floris Prins (C3) deze keer de reserve bij de D4. De wedstrijd 
begon met in de aanval Daan, Tim, Ilse en Sanne. In de verdediging stonden Justin, Stan, Jordan en Laura. 
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In de eerste helft kwam Valto twee keer op voorsprong. Dit waren de  0-1 en de 1-2. Helaas kon dit niet 
doorgezet worden en gingen we de rust in met een 5-3 achterstand. In de rust is er kort gesproken over de 
eerste helft. Wat ging er niet goed?, en wat ging er juist wel goed?. Na rust van Floris erin voor Tim. Na de 
wissel kon de tweede helft beginnen. Na goed aanvalsspel en wat minder verdedigen stond het na 12,5 
minuut in de tweede helft 7-6 voor Achilles. Met nog 12,5 minuut was het mogelijk om minimaal een 
gelijkspel binnen te slepen. Helaas is dit niet gelukt en werd de eindstand bepaald op 8-7. Ondanks de 
nederlaag was het een goede wedstrijd en kunnen we tevreden zijn.  
 
Groeten Sjors 
 
Valto D4 
Valto D4 speelde zaterdag uit tegen Achilles D2, diep in Den Haag. 
We hadden Floris mee als extra speler. 
De eerste helft zat er veel snelheid in het spel, de kansen gingen over 
en weer. Daan scoorde met een prachtig afstandsschot 1-0! Na slordig 
balverlies werd het 1-1 en 2-2. Achilles liep snel uit naar 5-2, de 
snelheid was er een beetje uit, we liepen niet veel vrij om de bal te 
ontvangen. 
Jordan maakte gelukkig nog 5-3 voor rust. In de tweede helft kwam Floris 
erin voor Tim. Het bleef superspannend, de eindstand was uiteindelijk 
8-7 verlies. Daan heeft vier keer gescoord, Laura, Jordan en Floris 
ieder één keer. 
Volgende week komt Achilles bij ons op bezoek, eens zien of we dan 
kunnen winnen. We denken van wel, als het allemaal een beetje beter 
loopt lukt dat vast wel. 
 
Valto E1 
Afgelopen zaterdag moesten we uit spelen tegen Des E1. Tegen dit team hadden we nog nooit gespeeld en 
dat is wel leuk, want we spelen iedere competitie tegen dezelfde tegenstanders. 
We hadden er zin in, ondanks dat het op gras was. Helaas kwam Des al snel op een 1-0 voorsprong, hier 
schrokken we wel even van. We moesten beter in elkaars handen gooien volgens coach Pieter. Al snel 
stond het 1-3, toen kwamen ze nog 1 keer terug naar 3-3. We gingen de rust in met 3-5. Na de rust hebben 
we lekker doorgespeeld en iedereen laten scoren! Eindstand 4-14. David 8x, Niels 2x, Emma 2x, Sanne O 
1x en Sanne R 1x! 
Volgende week weer tegen Des! 
 
Groetjes, 
 
Sanne 
 
Valto E3 – Die Haghe E2 
Het fluitsignaal klonk en de wedstrijd begon! 
Vandaag hadden we zon, dat was wel lekker na, tot nu toe, wedstrijden in de regen! 
Beide partijen begonnen enthousiast te korfballen. Na 5 minuten werd het eerste punt gescoord; jammer 
genoeg wel voor Die Haghe. Na 13 minuten kwamen zij op een voorsprong van 0-2.  Even later was er een 
lichte blessure voor een speler van Die Haghe, dit viel gelukkig mee en nadat de veters weer goed vast 
zaten, kon de wedstrijd weer doorgaan.  
Vlak daarna kwam er een mooie actie van Valto, maar helaas ging de bal er net niet in. Toen kwam er een 
goed schot van Die Haghe en was het 0-3 in de rust. 
Coach Petra vond dat E3 goed verdedigd had en na nog wat goede tips en afspraken over wie er de 2e helft 
wissel zou staan, ging Valto E3 er weer tegenaan! 
 
In de 2e helft was het na 4 minuten 0-4. Valto liet het hier niet bij zitten en had een paar mooie acties en 
goede kansen. Eerst helaas zonder punt, maar toen ging het hard! Mette maakte er 1-4 van. Vlak daarna 
had Luke een mooi schot en was het 2-3. Daarna maakte Dara een mooi punt en was het 3-4. Dat ging 
lekker! 
Uiteindelijk maakte Die Haghe nog een punt en was de eindscore 3-5. 
 
Valt E3, jullie hebben goed gespeeld! 
 
Groetjes, 
Mette en Simone 
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Avanti F2 vs Valto F1 
Vandaag stond de wedstrijd tegen avanti op het programma.Op deze mooi zaterdag morgen gingen we snel 
van start binnen 1 min  
was de bal al door de korf het was Tim die de score opende. daarna liep het door Isa 2x, Renske 3x en 
Milan 1x op tot uiteindelijk 7_3 voor valto.Het was door jullie mooie spel weer een genot om naar te kijken 
.Ga zo door!!!!!!!!!!!! 
groetjes een trouwe fan 
 
Valto F3 tegen Die Haghe F2 
Op de vroege zaterdag ochtend met een heerlijk zonnetje die al aardig voelbaar was ging onze f3 met heel 
veel zin de wedstrijd beginnen tegen een sterke Die Haghe . 
Omdat onze teamlid  Sanne nog uitgeschakeld is doet Anne met ons team mee. Wel kwam Sanne haar 
team aanmoedigen. 
Wat is er van beide partijen goed gespeeld de bal kwam de eerste tien minuten meer in ons voordeel 
waardoor er al snel gescoord werd en dit hield Valto goed vol. Maar helaas daar kwam Die Haghe terug en 
moest Valto een tandje erbij doen om de voorsprong vast te kunnen houden. Na wissels van spelers en na 
een pep talk van de coach en een heerlijk glas limonade ging Valto vol goede moed weer de tweede helft 
spelen. Maar o o o o wat hadden ze het zwaar het was om en om punten scoren wat werd de wedstrijd 
spannend de toeschouwers de spelertjes de coach voelde de spanning steeds meer worden . Het werd een 
wedstrijd om niet meer te vergeten ze hebben geknokt wat ze konden en daar kwam het eind signaal.  De 
opluchting  was voelbaar en blijdschap kwam omhoog ze hebben met 10-10 gelijk gespeeld een super 
prestatie en vooral omdat f3  door heeft gezet en ook al was het zwaar en waren de rode wangen zichtbaar 
wel volgehouden en dat is een dikke pluim waard. Volgende week uit bij hun dan weer met zo veel  plezier 
en inzet proberen de wedstrijd punten binnen te halen.  Hierbij Anne bedankt voor het invallen. 
Extra leuk na de wedstrijd trakteerde Sanne met iets lekkers voor haar verjaardag. 
 
Team f3 jullie groeien en kan alleen maar zeggen ga zo door toppertjes. 
Moeder van Sven. 
 
Valto F4 
Valto F4 moest het opnemen tegen Foruna Delft. Het was lekker weer, dus de dames hadden er erg veel zin 
in! Totdat na ongeveer na 5 minuten tegen een 0-6 achterstand werd aangekeken… Bij Fortuna Delft bleek 
namelijk de Messi van het korfbal zijn opgestaan. Het maakte niet uit vanuit welke hoek of afstand het ventje 
schoot … elke bal vloog er feilloos in. De dames knokten om terug te keren in de wedstrijd met een verdiend 
tegen doelpunt tot gevolg van Jette. Fortuna Delft, of beter gezegd Messi was heer en meester en  met de 
rust keken we aan tegen een 1-12 achterstand. Om de moed er in te houden hebben we in de rust 
afgesproken net te doen alsof we opnieuw zouden beginnen. Dit werkte bijzonder goed, want de tweede 
helft werd afgesloten met 9-8 voor de dames van F4. Schitterende doelpunten van bijna alle dames, 4 x 
Fieke, 3 x Jill en 2x Lotte. Jullie zijn onze toppers!! Oja, en voor wie niet goed kan optellen, de eindstand was 
10 -20. 
  
Jette & Arthur 
 
Valto F5 
 Een zonnetje op de zaterdagmorgen. Ons mooie spel wordt nu eindelijk ook door de weergoden beloond! 
Pernix F4 stond deze week op het programma. 
De belangrijkste vraag bij ons blijft iedere week: spelen we tegen kleine of grote kinderen? Deze week waren 
het, in tegenstelling tot vorige week, kinderen van onze lengte. Dus het zou best lastig worden, bedachten 
we van te voren. 
Het inschieten begon nog met een koud windje,  maar we gingen fanatiek aan de slag, dus we waren snel 
warm. 
De wedstrijd begon en we gingen goed van start. Voor het eerste doelpunt hadden we veel pogingen nodig, 
maar ja hoor, eindelijk ging de bal erin. We stonden 1-0 voor! Door goed over te spelen en samen te werken, 
konden we gaan rusten met een 3-0 voorsprong. 
Na de verdiende rust brak het zonnetje door en ook wij begonnen steeds meer te stralen.  Het was best een 
moeilijke tegenstander, maar we bleven erg goed ons best doen. In de tweede helft hebben beide partijen er 
3 ingegooid. Dat betekent dat wij wederom de wedstrijd mogen afsluiten met een overwinning: 6-3! 
Volgende week mogen we bij deze tegenstander op bezoek! 
We hebben er nu al weer zin in! 
  
Groeten, 
Finne 
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AdFysio GigaKangoeroedag – 24 April 2015   
 
Op vrijdagochtend 24 april 2015 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan 
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan 
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal 
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een 
grote glimlach op ons veld te zien spelen.  
Helaas kunnen we dit jaar niet beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College vanwege 
examens.  
 
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een 
Valto-hart hebben, wil je  
- kleuters begeleiden tijdens de spellen 
- een bardienst draaien 
- helpen bij het opbouwen  
- dansers voor de openings-act  
- informatietasjes maken 
- de wacht houden bij de in-/uitgang 
- of ben je social mediatijger 
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com  of stuur ons een appje. 
 
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Projectteam Giga Kangoeroedag 
Lieselotte Kolle 06-21204621 
Marja de Jong 06-28680218 
 

 
Allemaal weer succes met het fluiten!! 




