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Nieuws van het bestuur
Niveauverschillen
Binnen de sport zijn er allerlei niveaus. Die van de sport zelf, binnen een club,
maar ook tijdens de competitie. Dit hebben we afgelopen weekend kunnen zien en
deze keer positief! Geweldig om te lezen dat veel teams groene vakjes lieten zien. Lezen? Tsja, mijn
bijdrage komt deze week vanaf vakantie, daarover later meer. Verschillende niveaus zijn er ook in de
organisatie van de sport, zoals de bond en de verenigingen. Die laatste heb ik vorige week al enigszins
toegelicht, deze week iets meer over de bond die het korfbal in Nederland organiseert en daarmee mede
mogelijk maakt.
De korfbalbond, ofwel het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond), neemt een centrale plaats in,
binnen onze sport. Zij is opgedeeld in districten en regio’s, met daarbinnen weer de verenigingen.
Daarnaast vertegenwoordigt zij Nederland in het internationale korfballandschap, waar de IKF
(International Korfball Federation) het centrale orgaan is. De sportwereld is volop in beweging en dus ook
de korfbalwereld. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waarbij het KNKV deze probeert te beïnvloeden,
enerzijds in de eigen organisatie en anderzijds in de sportwereld.
Zo heeft de bond een strategisch plan met een aantal doelen. Eén daarvan is het verkrijgen van een
Olympische status voor korfbal. Een soort stip op de horizon, zoals wij die ook hebben en waaraan
andere doelen gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld het aantal leden, wat nu iets minder is dan 100.000, maar
wat zou moeten groeien naar 150.000 leden op lange termijn. Maar ook het zorgen voor een moderne en
positieve uitstraling van korfbal als sport, door bijvoorbeeld andere vormen van korfbal te introduceren. Of
in samenwerking met de verenigingen streven naar meer participatie en een goede maatschappelijke rol
die onze sport kan vervullen.
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Het klinkt en voelt vaak als een organisatie die ver af staat van de vereniging, maar niets is minder waar.
De competitie alleen al, het zorgen voor indelingen op ieder niveau, programma’s en scheidsrechters is
iets dat er niet zou zijn zonder een korfbalbond. En een doel stellen is goed, je kunt daarmee ergens naar
toe werken. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed is, maar je kunt het wel bijsturen. En meedenken als
vereniging helpt daarbij en ik denk ook dat het uiteindelijk de samenwerking is, waar iedereen het beste
bij gebaat is.
Twee kleine voorbeelden (zonder daarbij de prestatie van onze V5 toppers tekort te doen) zijn denk ik het
noemen waard. Als eerste het kampioenschap van ons vijfde, een groep korfbalfanaten die hun talenten
blijven uitnutten, op het veld de sterren van de hemel spelen en plezier hebben en houden in het
spelletje. Het is een leeftijdsgroep waarin mensen er vaak voor kiezen om te stoppen, maar door deze
mogelijkheid te bieden blijven ze gelukkig spelen en met wat voor resultaat, super! Als tweede een
voorbeeld van een innovatieve gedachte. We waren vandaag namelijk in Boedapest en liepen daar langs
de vijver waar men in de winter het "ice korfball" had geïntroduceerd. Het filmpje (http://val.to/ijskorfbal)
kende ik al, maar herkende de plaats ineens toen we er langs liepen. Het zal vast geen tegenhanger
worden van beachkorfbal, maar de gedachte geeft wel aan dat je met korfbal veel kanten op kunt. En dat
is denk ik erg krachtig.
Wat ook krachtig is, is de kans op het kampioenschap voor de B1 en de C1. Heel gaaf als zij het
niveauverschil kunnen laten zien met de tegenstander en waarom ook niet? Daarom aan een ieder de
oproep: kom ze aanmoedigen. Het is tijd voor een feestje (of twee)!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 16 mei 2015
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VALTO 1 - Vitesse 1
VALTO 2 - Pernix 3
OZC 4 - VALTO 3
Olympia 3 - VALTO 4
ODO 5 - VALTO 5
VALTO 6 - Avanti 9
VALTO 7 - Tempo 10
Velocitas 9 - VALTO 8
VALTO A1 - ODO A1
VALTO A3 – HKVEibernest A2
VALTO B1 - KVS / Maritiem B1
VALTO B2 - ONDO B3
VALTO C1 - Maassluis C1
HKV Eibernest C2 - VALTO C2
ODO C3 - VALTO C3
VALTO D2 - SEV D1
VEO D3 - VALTO D4
ODO D3 - VALTO D5
Fortuna E1 - VALTO E1
Fortuna E5 - VALTO E2
De Meervogels E2 - VALTO E4
ALO E3 - VALTO E3
Fortuna E7 - VALTO E5
VALTO F2 - Weidevogels F1
VALTO F3 - DKC F1
VALTO F4 - ONDO F2

De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Enk in Rotterdam
De Brug in Spijkenisse
De Commandeur in Maasland
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Bloemerd in Leiderdorp
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
HKV/Ons Eibernest in Den Haag
De Commandeur in Maasland
De Zwet in De Lier
Westvliet in Voorburg
De Commandeur in Maasland
Kruithuisweg-Oost in Delft
Kruithuisweg-Oost in Delft
Vernedesportpark in Zoetermeer
Bosjes van Pex in Den Haag
Kruithuisweg-Oost in Delft
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier

Opstellingen 16 mei 2015
Selectie
Dames :
Heren :

Aanwezig 13:00 uur
Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon
Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Luuk
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R. de Wit
D. Filippo
JC. Kion
clubsr GKV

Thomas Ris
N. Karbet
Christiaan v Staalduinen
K. van Wijk
Thijs Dijkstra
R. Dijkhuizen
Jasper Hartman
Steven Vijverberg

Peter van der Smitte
Esther de Jong
Ria Solleveld
Naomi Grootscholten
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UW WONING
VERKOPEN?
meliormakelaar.nl
0174 540654

VALTO 3
Dames:
Heren:

Vertrek 11:15 uur
Aileen, Petra D?, Laura, Mandy B, Anne-Roos, Lisa R
Daniël K, Dennis, Steven, Michiel, Bart-Jan, Laurens

VALTO 4
Dames:
Heren:

Vertrek 11:45 uur
Annemiek, Esther, Hellen, Lysanne, Joyce
Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P

VALTO 5

wordt verplaatst, datum nader te bepalen

VALTO 6
Dames:
Heren:

Aanwezig 12:00 uur
Mariska M, Ryanne, Marije, Jeanette, Inge
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent

VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 14:00 uur
Marije, Ria, Gerda, Jeanette, Ryanne
Frank P, Rinze, Ruud, Jelle, Roland

VALTO 8
Dames:
Heren:

Vertrek 11:30 uur
Helma, Leonie, Marleen, Laura H, w.a.
e
Arie, Michiel, Bart M, Peter, Martin, Sjors (2 helft)

Uitslagen zaterdag 9 mei 2015
VALTO 1
VALTO 2
VALTO 3
VALTO 4
Excelsior 5
Excelsior 6
Weidevogels 4
VALTO A1
VALTO A2
ALO A2
Excelsior B1
Kinderdijk C1
Refleks C1
VALTO C3
VALTO D1
ODO D2
VALTO D4
VALTO E4
VALTO E3
Avanti E5
VALTO E6
Fortuna / My Collections F1
Lynx F1
Die Haghe F4

- KOAG 1
- Oranje Wit 3
- VEO 4
- Oranje Nassau / Spirit 3
- VALTO 5
- VALTO 6
- VALTO 7
- ONDO A1
- Weidevogels A2
- VALTO A3
- VALTO B1
- VALTO C1
- VALTO C2
- GKV C1
- DES D1
- VALTO D3
- Weidevogels D2
- Avanti E6
- Phoenix E3
- VALTO E5
- GKV E2
- VALTO F2
- VALTO F4
- VALTO F5

15 - 6
9- 5
16 - 6
14 - 5
5- 9
12 - 8
15 - 10
10 - 10
12 - 8
4- 7
6 - 16
7 - 13
3- 9
3- 2
13 - 2
0- 5
1- 1
2- 5
2- 6
8- 6
4- 4
8 - 11
11 - 3
8 - 14

(lekkah!)

Nabeschouwingen
Met een dikke wind in de rug heeft VALTO 1 de plek gewezen waar KOAG op dit moment hoort;
onderaan. In het begin ging de wedstrijd gelijk op maar daarna werd verdiend de score naar de Lierse
kant getrokken. VALTO 2 had het, met name in de eerste helft, lastiger tegen Oranje-Wit. Met een 4-4
ruststand werden de kleedkamers opgezocht. De puntjes werden op de ï gezet en de tweede helft liet het
tweede duidelijk zien waar ze heel graag heen willen; de eerste klasse! Volgende week de
kampioenswedstrijd!
VALTO 3 had geen kind aan VEO en lieten de gasten uit Voorburg alle hoeken van het veld zien. Een
goede wedstrijd waarin geduldig werd gezocht naar de goede kansen en deze ook veelvuldig benut.
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Ook op eigen veld ging het vierde met een heerlijke teamavond in de benen van start. Ondanks de vele
snaps werd het een mooie wedstrijd met een knappe overwinning voor VALTO 4 als resultaat.
Op het Delftse veld de kampioenswedstrijd van VALTO 5 tegen excelsior. Het vijfde kon vandaag
ongeslagen kampioen worden, maar bij een 3-3 ruststand leek het even de verkeerde kant op te gaan.
Gelukkig werd het vijfde op tijd wakker gemaakt door alle meegereisde supporters en kon even na
zessen het kampioenschap gevierd gaan worden. VALTO 6 heeft de laatste weken de smaak te pakken,
alleen vandaag verdedigend gezien even een off-day. Met 12-8 werd het zesde weer richting de Lier
gestuurd. VALTO 7 kon jammer genoeg niet stunten tegen koploper Weidevogels en blijft daarom net
boven de onderste plaats. Nog drie wedstrijden om de punten binnen te slepen!
We kunnen er lang of kort over praten, maar VALTO A1 heeft vandaag een heel duur punt laten liggen
thuis tegen ONDO. Er werd gelijk gespeeld tegen ONDO, waardoor de A1 nu één punt achterstand heeft
op Achilles. VALTO A2 heeft een goede en degelijke wedstrijd gespeeld. Met dynamisch korfbal
enontketende dames werd er zeer verdiend gewonnen. Gezelligheid in de kleedkamer na afloop van de
wedstrijd van VALTO A3, met een goede teamspirit en de juiste inzet werd ALO verslagen en konden de
punten mooi mee naar de Lier worden genomen! TOP!
VALTO B1 speelde uit tegen Excelsior B1. Na de nederlaag van vorige week was het zaak om te laten
zien dat dat een vergissing was. Even leek het er op dat het ook tegen Excelsior weer een moeilijke pot
zou worden. Na een 3-1 achterstand wist de B1 dit om te buigen naar een 4-4 ruststand. VALTO was
beter, maar in de stand kwam het nog niet tot uiting. Een zeer sterke periode vlak na rust resulteerde in
een voorsprong van zes doelpunten, 4-10. Hierna was het gedaan met Excelsior en kon de wedstrijd
lekker uitgespeeld worden. Uiteindelijk een knappe 6-16 overwinning. KVS wist haar wedstrijd ook te
winnen, waardoor de voorsprong twee punten blijft. A.s. zaterdag staat de wedstrijd tegen KVS op het
programma en zal er dus minimaal een punt gepakt moeten worden om kampioen te worden en dus op 6
juni naar het NK te mogen.
De wedstrijd van VALTO B2 werd verzet naar 30 mei. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen kampioen
ONDO B3.
VALTO C1 speelde uit tegen koploper Kinderdijk C1. Thuis werd na een spannende gelijk opgaande
wedstrijd met één doelpunt verschil gewonnen. Er stond een stevig windje op het veld van Kinderdijk,
maar VALTO leek daar weinig last van te hebben. Met vrij groot gemak werd de korf gevonden, ook van
ruimere afstand. Via een ruststand van 4-7 werd er uiteindelijk met 7-13 gewonnen. Doordat de andere
twee ploegen in de poule gelijk speelden tegen elkaar staat VALTO nu bovenaan en is winst a.s.
zaterdag thuis tegen Maassluis voldoende voor het kampioenschap en dus ook een NK op 6 juni. Er werd
al drie keer eerder dit seizoen met één doelpunt verschil van Maassluis verloren, maar a.s. zaterdag gaan
jullie gewoon winnen!!
VALTO C2 speelde uit tegen Refleks C1. Thuis werd het een 1-1 gelijkspel, na een matige wedstrijd met
dus heel weinig doelpunten. Dit keer werden er gelukkig veel meer doelpunten gescoord en was VALTO
duidelijk de betere ploeg. Na een ruststand van 1-5 werd uiteindelijk met 3-9 gewonnen. Ook in de poule
van de C2 is het nog spannend om het kampioenschap. Koploper Dijkvogels moet nog twee wedstrijden
spelen en als ze daarin een punt laten liggen en VALTO weet a.s. zaterdag tegen HKV/OE te winnen,
dan zit het kampioenschap voor VALTO er nog in. Afwachten dus!!
VALTO C3 speelde thuis tegen koploper GKV C1. Thuis werd er 7-7 gelijk gespeeld. GKV speelde haar
kampioenswedstrijd, want bij winst zouden zij kampioen zijn. VALTO speelde echter een zeer goede
wedstrijd en maakte het de koploper erg lastig. Het werd een spannende wedstrijd, die uiteindelijk nipt
door VALTO werd gewonnen, 2-3. Hierdoor is er ook voor de C3 nog een kleine kans op het
kampioenschap. Koploper GKV zal dan nog wel minimaal één punt moeten laten liggen, maar wie weet?!
A.s. zaterdag speelt de C3 zelf nog uit tegen ODO C3 en die moet in ieder geval gewonnen worden om
nog een kans te maken. Thuis werd er met 3-9 verloren, dus jullie zullen wel aan de bak moeten!!
VALTO D1 speelde thuis tegen DES D1. Na het behalen van het kampioenschap vorige week was de
uitdaging om ook de laatste twee wedstrijden te winnen, zodat de D1 ongeslagen kampioen wordt.
Afgelopen zaterdag moest dat dus tegen DES D1 gebeuren. Uit werd er nipt gewonnen, 3-4, maar dit
keer was VALTO duidelijk de betere ploeg en was dat ook in de stand terug te zien. Er werd met 13-2
gewonnen. De laatste wedstrijd van de D1 is uit tegen Fortuna D4 en die wedstrijd wordt op zaterdag 30
mei gespeeld.
VALTO D2 was vrij. A.s. zaterdag speelt de D2 haar laatste wedstrijd, thuis tegen SEV D1. Winst is
noodzakelijk om de tweede plek veilig te stellen.
VALTO D3 speelde uit tegen ODO D2. De D3 moest al vroeg uit de veren, maar daar hadden ze in de
wedstrijd gelukkig geen last van. Nu stond ODO ook onderaan in de poule en had nog geen punten
gehaald, maar ja dan moet het natuurlijk ook allemaal nog lukken. Gelukkig werd het veldoverwicht ook
omgezet in een overwinning, want er werd met 0-5 gewonnen. De laatste wedstrijd van de D3 wordt
gespeeld op zaterdag 30 mei, thuis tegen KVS D3.
VALTO D4 speelde thuis tegen Weidevogels D2. Uit werd er met 8-3 van deze ploeg verloren, maar
gezien de uitslagen van de afgelopen weken moest het toch mogelijk zijn om tegen deze ploeg een beter
resultaat te behalen.
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En dat lukte! Het werd een wedstrijd die gelijk opging en waar maar weinig doelpunten in vielen, maar
uiteindelijk werd het toch een knap gelijkspel, 1-1. A.s. zaterdag speelt de D3 uit tegen VEO D3 en daar
rekenen we dan weer op de volle winst, want thuis werd er met 5-4 gewonnen en VEO wist ook nog maar
één punt te behalen.
VALTO D5 was vrij. Zij spelen a.s. zaterdag uit tegen ODO D3. Thuis werd hier met 6-2 van gewonnen,
dus ook hier verwachten we dat de punten weer mee naar huis komen!
VALTO E1 was vrij. Komende zaterdag spelen ze tegen Fortuna E1, die 1 punt minder heeft, om de
tweede plek in de poule.
VALTO E2 was ook vrij. Zij spelen komende zaterdag ook tegen Fortuna, maar dan hun E5. Zij hebben
nog geen punten behaald deze competitie en VALTO zal proberen om dit zo te houden. Zoals al eerder
vermeld, hebben de E3 en de E4 het zwaar in de tweede klasse. Dat bleek ook afgelopen zaterdag.
VALTO E3 verloor 2-6 van Phoenix E3. Komende zaterdag spelen ze tegen ALO E3 die ongeslagen
bovenaan staat.
VALTO E4 verloor 2-5 van Avanti E6 en blijft hiermee met nul punten onderaan staan. Komende
zaterdag wacht Meervogels E2, de nummer twee uit de poule.
VALTO E5 speelde tegen koploper Avanti E5. VALTO kwam mooi op een 0-2 voorsprong waarna ze
bleven hangen en Avanti uitliep naar 2-8. Toen nam VALTO het stokje weer over om terug te komen naar
6-8. Dat was ook de einduitslag. Komende zaterdag tegen Fortuna E7, de nummer 2 van de poule.
VALTO E6 speelde een hele spannende wedstrijd tegen GKV E2. GKV wist uit te lopen maar VALTO
vocht zich terug en wist een 4-4 gelijkspel uit de wedstrijd te slepen. Volgende week is de E6 vrij.
VALTO F1 was vrij. Zij spelen pas 30 mei weer maar dan wel haar kampioenswedstrijd.
VALTO F2 ging met heel wat invallers op pad naar Fortuna F1. In een goede wedstrijd werd met 8-11
gewonnen. Komende zaterdag staat Weidevogels F1 op het programma. Bij winst is er nog een kans op
het kampioenschap. Maar dan moet ONDO nog wel ergens punten laten liggen.
VALTO F3 was vrij. Zij spelen aanstaande zaterdag tegen koploper DKC F1.
VALTO F4 heeft het zwaar in de tweede klasse. Ook deze zaterdag tegen Lynx kon de F4 geen vuist
maken en werd er met 11-3 verloren.
VALTO F5 had de smaak van de kampioenstaart nog in hun mond en won met gemak van Die Haghe
F4: 8-14. De F5 heeft hiermee al haar laatste wedstrijd gespeeld en is ongeslagen kampioen geworden.
Gefeliciteerd!

KAMPIOENSWEDSTRIJD
VALTO 2
e

Aanstaande zaterdag 16 mei speelt het 2 om 14:00u thuis de belangrijkste wedstrijd van het seizoen,
namelijk haar kampioenswedstrijd. Zorg dat je erbij bent om het tweede steunen richting de eerste klasse!
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Creating
a climate
for growth

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 betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

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
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

VALTO 5 KAMPIOEN!
Afgelopen zaterdag is VALTO 5 overtuigend en zeer verdiend kampioen geworden! TOP prestatie!
NoordWest Reserve 5e klasse B
1
2
3
4
5
6
7

VALTO 5
ODO 5
Excelsior 5
Avanti 6
KVS / Maritiem 7
Velocitas 5
VEO 5

10 10
10 7
10 5
10 4
10 3
11 3
11 1

0 0 20 142 77 (65)
1 2 15 109 89 (20)
0 5 10 91 90 (1)
1 5 9 99 91 (8)
2 5 8 85 109 (-24)
2 6 8 100 119 (-19)
0 10 2 83 134 (-51)

Nieuws van de Technische Commissie
Een mooi weekend (*)
Twee geleden spraken we nog van een zwarte dag voor VALTO met
vele verliespotten en ontevredenheid over het spel. Deze zaterdag
leek het toch echt een gouden dag te worden. Van vroeg tot laat
speelden onze wedstrijdsportteams mooie wedstrijden en de punten
druppelden 1 voor 1 binnen. Helaas kon A1 als laatste aan de beurt,
de puntentrein niet vervolmaken. Zij kwamen net 1 doelpuntje te kort en maakten de kans op
kampioenschap daarmee plotseling een stuk kleiner. Vandaar het sterretje (*) in deze titel.
Even op een rijtje: VALTO 1 boekte een efficiënte overwinning die was heel erg van belang. Het spel was
misschien niet het mooiste tot nu toe, maar de punten waren veel belangrijker. Evenzo VALTO 2. Ook zij
haalde op een gedegen manier de punten binnen. Volgende week kan VALTO 2 kampioen worden.
V3 en 4 wonnen hun wedstrijd netjes en ook A2, B1 en C1 wonnen mooi. Voor B1 en C1 ligt er een
mogelijkheid op kampioenschap en daarmee afvaardiging naar het NK !
En daarnaast kwam VALTO 5 helemaal aan het einde van de dag met de punten terug uit Delft en zij
mochten zich kampioen noemen. Hulde!

Scheidsrechters
Deze week kregen we de eindafrekening van de te fluiten wedstrijden in de zaal. Onze heren
scheidsrechters hebben het voor elkaar gebokst om ons quotum te halen en zelfs nog 2 wedstrijden meer
te fluiten (en te beoordelen). Heel goed gedaan heren. Dank voor deze inzet voor VALTO.
Voor het veld komen we nog serieus te kort. Dat wordt een zware dobber. Daarom gaan we voor komend
seizoen weer even hard aan de opleidingen en examens trekken. VALTO heeft ook de scheidsrechters
keihard nodig!

Indeling jeugd
Wellicht goed om te weten dat de TC al maanden geleden is begonnen met het plannen van de indeling
voor komend seizoen. Dat is altijd een heel belangrijk punt op onze jaar agenda. Er wordt overleg
gevoerd met de trainers, de coaches en in een aantal gevallen ook met spelers en ouders.
We begrijpen natuurlijk dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar de indeling kijkt. Hoe ziet het er
voor mij uit? Zit ik in een leuk team? Zit ik wel bij mijn vriendinnen? Dat zijn allemaal belangrijke dingen.
Voor de TC gelden er nog enkele zaken: Hoeveel spelers zitten er in elk team? Welke leeftijden hebben
de spelers? Kan het team de indeling voor volgend jaar aan? Hoe zien we ontwikkelingen van spelers en
teams op lange termijn? Kortom: een hele puzzel die we heel gedegen voorbereiden.
Komende woensdag is de indelingsvergadering (zie agenda). Deze vergadering is alleen voor de mensen
die hiervoor uitgenodigd zijn. Ben je uitgenodigd? Zorg dan ook dat je er bij bent. Het is erg belangrijk
voor de spelers en voor de toekomst van VALTO.
De Bijblijver, 11 mei 2015
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Toptrainers 5/8
e

Rob van der Stelt

e

Arnold Kok

e

Mark van Geest

e

Johan van der Meer

e

Bart van Muyen

1 dinsdag vd maand
2 dinsdag vd maand
3 dinsdag vd maand
4 dinsdag vd maand
5 dinsdag vd maand

Herhaling berichten
Indeling komend seizoen
In de TC zijn we al weer volop aan het puzzelen voor komend seizoen. Hiervoor is het van cruciaal
belang dat iedereen die zijn plannen wijzigt dit voor 1 mei laat weten! Graag een berichtje aan
leden@ckv-valto.nl als je van niet-spelend naar wel-spelend lid wilt gaan of omgekeerd.
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl

Vrijwilligers gezocht voor het NK D-jeugd op 6 juni!
We zijn inmiddels met de organisatie van het NK voor D-jeugd begonnen. Alle bestuursleden nemen een
deel voor hun rekening, dus het kan zijn dat je al benaderd bent of gaat worden met de vraag om iets te
doen op dit geweldige evenement. Wil je sowieso iets doen, binnen de voorbereidingen, of op de dag
zelf? Hieronder staat een lijstje met een aantal voorbeelden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het begeleiden van één van de NK teams
Het aanwijzen van juiste parkeergelegenheden voor bussen en auto's
Bardienst draaien en in de keuken staan
Speaker/omroeper
Communicatie via website, facebook, twitter, etc
Scorebordbedieners
Veldcoördinatoren
Fotografen
Het maken van het programmaboekje
Het aanschrijven en communiceren met de teams en genodigden
Zorgen voor het juiste materiaal
Opbouwen, schoonmaken
Het maken van de speelschema's en uitslagenborden etc.

Er zijn stiekem best wat functies te vervullen, maar zoals altijd: vele handen maken licht werk!
Vind jij het leuk om dit te doen, om hier deel vanuit te maken? Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl.
Namens de organisatie, Jan Jaap Elenbaas

Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam
aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team. Met een groepje van 7 a 8
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon
op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.
15-05
22-05
29-05
05-06

F3 en F4
E1 en E2
E3 en E4
E5 en E6

12-06
19-06
26-06
03-07

Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes, Hans Ridder
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D1
F1 en F2
Geen schoonmaak
B1 en B2

Barbezetting komende 2 weken
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
e
voor het 2 helft veldseizoen kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet, dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
barrooster@ckv-valto.nl
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Tijds
duur

Bezetting 1

Bezetting 2

Bezetting 3

16 mei

Za

8.15-12.00

Linda S

Margrietha v G

Sandra K

door bar

16 mei

Za

12.00-15.00

Anja vd E

Johan v E

Marco L

door bar

16 mei

Za

15.00-18.00

Marjo H

Heleen v D

Henriette v W

door bar

16 mei

Za

17.30-20.30

Dennis V

Jeroen V

Daniël V

21 mei

Do

19.00-23.30

Vincent C

23 mei

Za

VRIJ

28 mei

Do

19.00-23.30

Ben v D

Agenda
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/
Woensdag 13 mei 2015
Donderdag14 mei 2015
Zaterdag 30 mei 2015
Maandag 1 juni 2015
Woensdag 3 juni 2015
Zaterdag 6 juni 2015
Zaterdag 13 juni 2015
Zaterdag 20 juni 2015
26 t/m 28 juni 2015
Zaterdag 22 augustus 2015
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Indelingsvergadering
Hemelvaartstoernooi bij VEO
Laatste competitiewedstrijden
Start trainen in nieuwe samenstelling
Schoolkorfbaltoernooi
NK D-pupillen bij VALTO
Oefenwedstrijden jeugd nieuwe samenstelling
VALTO Einddag
VALTO Jeugdweekend
Oefenprogramma

8

Ass keuken

Mariska M

Keuken

Laurens vd M,
Niels vd L
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

OPGELET!! OPGELET!!
Komende zaterdag is er een belangrijke wedstrijd bij VALTO.
VALTO C1 speelt zijn kampioenswedstrijd!
Hier hebben we zoveel mogelijk publiek voor nodig, dus kom
met z’n allen kijken. Hoe meer mensen hoe beter. We spelen
a.s. zaterdag 16 mei om 10:15 bij VALTO tegen Maassluis C1.
Kom allemaal kijken om aan te moedigen.
En schreeuw de C1 naar hun kampioenschap!!!
Tot zaterdag!

Wedstrijdverslagen
VALTO 1 wint eindelijk en doet daarmee goede zaken! Sponsor: Martin Stolze b.v.
Na vorige week een hele goede wedstrijd te hebben gespeeld tegen en bij Vriendenschaar, had de ploeg uit De Lier het
vertrouwen weer terug gekregen. Er werd weliswaar niet gewonnen, maar door het goede spel en de juiste
motivatie/felheid bij de spelers, leek de ploeg uit de neerwaartse spiraal te zijn. Afgelopen week werd er maar liefst drie
keer getraind, waarbij de focus op de laatste twee trainingen vooral op het schot lag. Zaterdag 9 mei moest het gaan
gebeuren tegen KOAG. KOAG hebben we afgelopen twee jaar 7 keer als tegenstander gehad. Twee jaar geleden werd
VALTO er kansloos vanaf geschoten in een oefenwedstrijd, maar naar mate de tijd vorderde, lag het initiatief vooral bij
VALTO en wist, vooral dit jaar, VALTO voornamelijk aan de goede kant van de score te blijven. De ploeg uit Krimpen
aan den Ijssel staat weliswaar op de laatste plaats en bij verlies is de ploeg zo goed als gedegradeerd, maar een kat in
het nauw maakt rare sprongen, dus moest VALTO 1 dezelfde inzet als vorige week inbrengen om deze wedstrijd te
winnen.
Waar het vorige week zaterdag en op de trainingen prachtig weer was, waren de omstandigheden zaterdag uitermate
vervelend. Met een zeer harde wind, was VALTO 1 genoodzaakt om af te stappen van het nieuwe, verfrissende
spelsysteem en terug te gaan naar het zakelijke spel, waarbij er voornamelijk de 2-2 werd neergezet.
Lotte van Geest en Kees Verkade begonnen wederom in de basis. En de laatstgenoemde opende de score voor VALTO
met een afstandsschot, 1-0. Hierna kwam KOAG op voorsprong door tweemaal te scoren, maar Niels Koole bracht de
stand door middel van een korte kans weer gelijk, 2-2. Hierna maakte KOAG nog 1 treffer in de eerste helft en kwam
daarmee voor het laatst in de wedstrijd op voorsprong, 2-3. Nu brak er een fase aan bij VALTO, waar het spel er
verzorgd uit zag. De functies werden duidelijk neergezet en de kansen werden aan de goede windkant genomen,
waardoor er aanval op aanval volgde. Kees Verkade rondde een korte kans af en egaliseerde de stand weer, 3-3. Door
twee treffers van Frank de Rijcke, kwam VALTO weer op voorsprong. Hierna scoorde Rob de Ruiter ook tweemaal,
waardoor de marge opeens vier was, 7-3. Met nog 5 minuten op de klok, scoorde Niels Koole een schot en op slag van
rust scoorde Frank de Rijcke een strafworp, 9-3, en prima ruststand met deze weersomstandigheden.
In de tweede helft moest VALTO op dezelfde manier blijven aanvallen, alleen in de verdediging iets minder domme
fouten(daar kwamen alle drie de doelpunten uit).
De tweede helft begon met een doorloop van KOAG, 9-4. Maar hierna pakte VALTO 1 de draad weer op, Rob de Ruiter
verzilverde een strafworp en Niels Koole rondde twee korte kansen af en het verschil was 8 punten, 12-4. De wedstrijd
was zo goed als gespeeld, vooral omdat KOAG gebruik maakte van de vier wisselmogelijkheden. Helaas maakte Frank
de Rijcke een rare beweging, zijn voet bleef vaststaan, terwijl de rest verder ging, waardoor hij geblesseerd het veld
moest verlaten. Laurens Verbaan verving hem en bekroonde zijn invalbeurt met een mooi afstandsschot, 14-6. Het
slotakkoord was van Rob de Ruiter en hij bracht de eindstand op het scorebord, 15-6. VALTO 1 wint eindelijk weer, 31
januari was de laatste overwinning, en pakt daarmee hele belangrijke punten. Het was misschien geen heel
aantrekkelijke wedstrijd, maar wel een zakelijke overwinning. Het rare in de poule; VALTO 1 staat met nog 2 wedstrijden
de
op de 2 plaats, maar is nog steeds niet 100% veilig. Volgende week staat er wederom een thuiswedstrijd op het
programma, Vitesse uit Barendrecht komt op bezoek.
Doelpuntenmakers: Rob 5, Niels 4, Frank 3, Kees 2 en Laurens 1
Groeten VALTO 1

De Bijblijver, 11 mei 2015

11

VALTO B1 heeft het kampioenschap binnen handbereik....
Met een flinke wind in de rug reden we afgelopen zaterdag al om 8.15 uur weg bij de Villa richting Delft (Excelsior). Het
zand van Klaas Vaak nog wegvegend uit de ogen werden de eerste ballen gegooid en zaten de meegereisde ouders
aan hun bakkie koffie en thee. Eerst even rustig wakker worden.
Op verzoek van VALTO begon de wedstrijd al om 9.15 uur, aangezien de 4 reserves nog hun eigen wedstrijd van de C1
moesten spelen. Sheila, Vera, Martijn & Max, hartelijk dank voor het reserve zitten en het zo vroeg uit je bed komen!!
De scheidsrechter floot en de wedstrijd begon. Het ging gelijk op, maar Rick pakte zijn kans en scoorde een prachtige
doorloop het eerste doelpunt voor VALTO. Daarna ging het bij Excelsior beter lopen. Zij scoorde namelijk 3x achter
elkaar. VALTO had het in de eerste helft moeilijk en dan vooral met zichzelf. De ruststand was 4-4. Alles lag nog open en
alles was nog mogelijk.
De boodschap van Petra was dat VALTO B1 de betere was, maar dat we zuiver moesten zijn met het schot. Nou....die
boodschap kwam over, hoor!
VALTO kreeg het op zijn heupen en scoorde 7x achter elkaar (2x Rick, 2x Simon, 1x Maaike, Ruben en Thijs). Excelsior
bracht nog 2 speldenprikjes uit, maar ze kwamen de 2e helft niet meer in de wedstrijd. Dit door het met zelfvertrouwen
spelende en goed samenspel van onze B1!!
De eindstand werd een prachtige 6-16 overwinning!!
Volgende week staat de laatste wedstrijd van dit veldseizoen op het programma. Dit kan de kampioenswedstrijd worden
en dan natuurlijk met zijn allen naar het NK....
Als jullie spelen met je koppie, vertrouwen hebben in elkaar en in jezelf.....dan weet ik zeker dat we straks met zijn allen
een prachtig kampioenschap neer kunnen zetten.
Zaterdag 16 mei om 9.00 uur Villa VALTO. Komt allen, want VALTO B1 kan iedere support gebruiken!!
Groetjes, VALTO B1

Kinderdijk C1 – VALTO C1
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen Kinderdijk C1, alleen Bas en Michiel (heel erg bedankt voor het invallen)
vertrokken samen met Thom en Sharon vanaf de Villa. Hoe dit kan? Nou omdat Lisette en Tessa een weekje weg waren
en vanaf de camping rechtstreeks zouden gaan en omdat Vera, Max, Sheila en Martijn vanuit Delft kwamen omdat die
reserve hadden gezeten bij de B1 die speelde tegen Excelsior. Verder waren Jan-Pieter (geblesseerd en weekend weg),
Luca (bezig met het halen van een examen) en Laura (weekend weg) niet aanwezig, dit bracht ons op een aantal van 8
spelers, wat net genoeg is voor een team, hopen dus dat iedereen de wedstrijd kan uitspelen. Maar goed, we waren er
wel, we hadden er zin in en we barstten van de vertrouwen. We zouden Kinderdijk weer verslaan, want dat hadden we al
eens eerder laten zien. We begonnen dan ook goed aan de wedstrijd, we scoorden de 0-1, hierna ging de wedstrijd nog
even gelijk op. We kwamen op 1-1 en zelfs nog even 2-1 achter, maar hierna kantelde de wedstrijd in ons voordeel. Van
2-2 naar 2-3 en naar 2-4, het bleef even spannend toen het 3-4 werd, maar hierna bouwden we aan een voorsprong die
we de hele wedstrijd niet hebben weggegeven. Met rust stonden we 4-7 voor en dit hebben we na de rust goed
uitgebouwd, Kinderdijk is kansloos tegen ons geweest en was te veel bezig met de scheidsrechter. Hierdoor konden wij
lekker korfballen en ons spelletje spelen. De eindstand was uiteindelijk 8 -13, we hebben een goede wedstrijd gespeeld
en ons van onze beste kant laten zien. Dit werd dan ook nog even gezegd door Thom en Sharon. Volgende week spelen
wij om 10.15 thuis tegen Maassluis C1, dit is voor ons een heel erg belangrijke wedstrijd. Wij willen dan ook aan jullie
vragen of iedereen komt kijken. We kunnen namelijk kampioen worden, hiervoor is jullie steun van harte welkom. We
zien u graag volgende week. Tot ziens! Michiel nogmaals bedankt voor het invallen, wat je uitstekend deed.
Groeten van de C1

PS. OPGELET! OPGELET!
AANSTAANDE ZATERDAG 16 MEI KAN DE C1 KAMPIOEN WORDEN.
KOMEN JULLIE OOK?
OM 10.15 ZIEN WE JULLIE GRAAG OM ONS AAN TE MOEDIGEN.
TOT DAN!
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Refleks C1 – VALTO C2
Afgelopen zaterdag speelde de C2 uit tegen Refleks C1. In de aanval startten Wouter, Rolf, Liz en Julia. In
de verdediging Nick, Kitty, Iris en Inge. We gingen fel de wedstrijd in. De bal werd al snel onderschept. Na
een paar mooie doelpunten van ons kwamen we op een 0-4 voorsprong. Na een goede eerste helft gingen
we de rust in met een 1-5 voorsprong. Na de rust scoorde Refleks er 2 achter elkaar. Toch scoorde VALTO
weer mooie doelpunten. Uiteindelijk won VALTO met 3-9. Het was een erg leuke wedstrijd.

VALTO D3 - ODO D2
Vanmorgen waren we al vroeg in Maasland.
De wedstrijd liep goed.
In het begin scoorde Ivar, 1-0.
We hadden wel wat kansen. Later scoorde Bart, 2-0.
En een paar minuten later nog een, 3-0.
Na de rust scoorde Ivar weer, 4-0.
En later Marit ook nog een, 5-0.
Een leuke wedstrijd! Ondanks de harde wind, die soms best lastig was, 5 keer gescoord!
Bedankt invallers!
Groeten van Bart

VALTO D4 – Weidevogels D2
Het is zaterdagochtend 10.00 uur, de wedstrijd is begonnen....
Het valt niet mee tjonge wat een harde wind, als je dacht deze bal gaat in de korf dan kwam er weer een
rukwind waardoor de bal uit koers raakte...maar toch al vlug binnen het kwartier scoort VALTO 1-0.
De Weidevogels waren erg veel aan zet maar de wind werkte voor hun ook echt niet mee.
Even een glaasje limonade en een goede peptalk en daar gingen ze weer...
Helaas scoorde De Weidevogels al gauw 1-1..mmmmm dat is jammer.
Er werd goed gespeeld maar de kansen waren er gewoon niet, doordat de tegenpartij net even iets feller
waren.
De D4 heeft echt super hun best gedaan, donderdag lekker een toernooi spelen ,hopelijk met goed weer.
Zet 'm op toppers!!!
Groeten Maaike & Jordan

VALTO E4 – Avanti E6
Afgelopen zaterdag speelden wij onze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Helaas kon Vera ons niet
coachen want die was een weekend weg. En 's ochtends hoorden we ook nog dat Nova ziek was. Gelukkig
kwam Monique wel de shirts brengen en hielp ze ook mee met coachen, samen met Marleen.
We speelden tegen Avanti waar we de vorige keer 8-1 van verloren hadden. Toen regende het en was het
ook nog eens heel koud. Deze keer regende het niet en was het ook niet heel koud, maar het waaide wel
heel hard. Gelukkig hadden wij daar op veld 1 vlak voor de Villa niet veel last van.
We begonnen de wedstrijd en het begin ging goed gelijk op. Maar als snel bleek dat Avanti echt wel sterker
was dan ons. Ze waren net even wat feller om de bal in hun bezit te krijgen en te houden. Toch lukte het ons
wel goed om de verdediging dicht te houden. De speelsters van Avanti deden elke keer hetzelfde trucje en
dat vonden wij toch wel moeilijk om te verdedigen. Uiteindelijk lukte het Avanti toch om te scoren. Maar zo
hard als de vorige keer ging het gelukkig niet. De einduitslag was 2-5. Maar 3 doelpunten verschil terwijl het
de vorige keer 7 doelpunten verschil was. Een groei van 4 doelpunten dus! Komende zaterdag de laatste
wedstrijd van deze competitie. Kijken of we deze keer punten kunnen halen!
Groetjes,
Maaike en Marleen
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Lynx F1-VALTO F4
Met ons complete meidenteam op weg naar Lynx. De lijnen werden uitgelegd en de palen klaar gezet. Na
een warming-up, inschieten en een peptalk zijn ze er klaar voor. Oei, lynx gaat goed van start. Ze schieten er
zo 3 in, dus kan onze super speler erin. Het wordt zelfs 5-0, maar gelukkig weet Jette onze 0 van het
scorebord te veranderen in een 1. In de rust is het 6-2 en het tweede doelpunt werd gemaakt door Rosann.
Na de rust maakt Rosann gelijk weer een doelpunt. Maar dan gaat het mis. Sommige meiden hebben de
vakantie in hun bol en letten niet zo goed meer op. We krijgen 5 doelpunten om onze oren. Jette heeft er
genoeg van en knalt er nog 1 in. De eindstand is 11-4. Volgende week onze laatste wedstrijd!
Groetjes,
Fieke en Nancy

Fortuna F1 - VALTO F2
Afgelopen zaterdag hadden we een wedstrijd tegen Fortuna F1 in delft.
Omdat Tim, Jonne en Maartje er niet bij waren kregen we gelukkig versterking van Anne, Mieke en Isa van
de F1. De vader van Mieke, Marco was onze invalcoach.
10.00 uur begon de wedstrijd, er stond windkracht 7 dus was het hard gooien tegen de wind in..
VALTO begon goed het was al snel 3-0, Fortuna moest er even inkomen en ook daar kwamen de tegen
doelpunten, we gingen de rust in met 5-3 voorsprong.
De tweede helft ging lekker het was al snel 8-3, maar Fortuna kwam goed terug met een sterspeler en ze
liepen weer in. De stand werd 8-6 toen 9-6 nog steeds voor VALTO. Heel erg spannend was het. Er werd
goed overgespeeld en er werd vaak geprobeerd om te scooren maar door de wind viel dit niet altijd mee.
De eindstand werd 11-8 voor VALTO ! iedereen heeft gescoord. Het was een leuke wedstrijd om te kijken.
Kees en Marlene

Maandag 18 mei 2015
20:15

1195

VALTO 7 - Avanti 11

De Zwet in De Lier

Martin Boekestijn

Opstellingen 18 mei
VALTO 7
Dames:
Heren:

Aanwezig 19:45 uur
Marije, Ria, Gerda, Jeanette, Petra
Frank P, Rinze, Ruud, Jelle, G-J

Dinsdag 19 mei 2015
20:00

786

VEO 6 - VALTO 8

Westvliet in Voorburg

Woensdag 20 mei 2015
19:30

7235

VALTO A2 - Futura A1

De Zwet in De Lier

Opstellingen 20 mei
VALTO 8
Dames:
Heren:

Vertrek 19:00 uur
Helma, Leonie, Marleen, Rosanne, Fiona
Arie, Michiel, Bart M, Peter, Martin, Sjors
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W. Bijl

Donderdag 28 mei 2015
19:45

6455

VALTO 3 - Vriendenschaar 3

De Zwet in De Lier

Opstellingen 28 mei
VALTO 3
Dames:
Heren:

Aanwezig 19:00 uur
Aileen, Petra D, Laura, Antoinette, Denise
Daniël K, Dennis, Steven, Jeroen, Michiel

Zaterdag 30 mei 2015
16:00
14:30
11:30
12:00
11:00
16:30
13:30
12:30
11:00
11:30
11:00
10:00
10:00
10:00
12:00
10:00
09:30

1251
4534
6451
673
1244
203
1249
7336
7318
12810
13671
13672
15117
13936
15020
14929
14868

Korbatjo 1 - VALTO 1
Korbatjo 2 - VALTO 2
VALTO 4 - ODO 4
VALTO 5 - KVS / Maritiem 7
DES 7 - VALTO 6
Fluks 3 - VALTO 7
VALTO 8 - Achilles 6
Excelsior A1 - VALTO A1
Velocitas A2 - VALTO A2
GKV B1 - VALTO B2
Fortuna D4 - VALTO D1
VALTO D3 - KVS / Maritiem D3
VALTO E1 - Refleks E1
Dijkvogels E1 - VALTO E2
Fortuna E8 - VALTO E6
VALTO F1 - KVS / Maritiem F1
DES F1 - VALTO F3

H.Parkhurstweg in Oud Beijerland
H.Parkhurstweg in Oud Beijerland
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft
Noordwijk in Noordwijk zh
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft
De Bloemerd in Leiderdorp
Bezuidenhoutseweg in Den Haag
Kruithuisweg-Oost in Delft
De Zwet in De Lier
De Zwet in De Lier
Veld Dijkvogels in Maasdijk
Kruithuisweg-Oost in Delft
De Zwet in De Lier
Biesland in Delft

Opstellingen 30 mei
Selectie
Dames :
Heren :

Vertrek 12:15 uur
Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon, Manon
Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Luuk

VALTO 4
Dames:
Heren:

Aanwezig 11:00 uur
Annemiek, Esther, Hellen, Petra D, Marleen B
Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P, Michiel

VALTO 5
Dames:
Heren:

Aanwezig 11:30 uur
Anne-Roos, Laura H, Lisa S, w.a., w.a.
Bart-Jan, Laurens, Chris, w.a., w.a.

VALTO 6
Dames:
Heren:

Vertrek 10:00
Mariska M, Ryanne, Imke, w.a., w.a.
Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent

VALTO 7
Dames:
Heren:

Vertrek 15:15 uur
Marije, Ria, Gerda, Petra J, w.a.
Frank P, Rinze, Ruud, Jelle, G-J

VALTO 8
Dames:
Heren:

Aanwezig 13:00 uur
Helma, Leonie, Marleen, Fiona, w.a.
e
Arie, Michiel, Bart M, Peter, Martin, Sjors (2 helft)
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A. Bos
M.S. de Groot
D. Langstraat
Thijs Dijkstra

Arnold Poot
CJ. Steenbeek

Steven Vijverberg
Marije van Dalen

Anne-Roos van Geest
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