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Scheidsrechters 
Tussen haakjes is de Gastvrouw – red - 

 
 
Uitslagen 16 mei  

 
 
Nabeschouwingen 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen KVS B1 haar kampioenswedstrijd. VALTO mocht nog met drie 
doelpunten verliezen om als kampioen uit de strijd te komen. Zou KVS met vier doelpunten of meer 
weten te winnen, zouden zij de kampioen worden. De eerste helft ging redelijk gelijk op, al was het 
wel steeds KVS die de voorsprong nam. Na rust werd al gauw het verschil van drie doelpunten in het 
voordeel van KVS gemaakt en voelde je de onmacht bij de spelers van VALTO toenemen. Helaas 
werd in de laatste minuten het kampioenschap en dus ook het NK verspeeld en wist KVS uiteindelijk 
verdiend met 9-14 te winnen. Helaas, maar ook dat is sport! 



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

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

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN
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VALTO B2 speelde uit tegen kampioen ONDO B3. Thuis werd er met 0-9 verloren. Dit keer ging het 
gelukkig wel een stuk beter: er werden minder doelpunten doorgelaten en VALTO wist ook een keer 
te scoren. Einduitslag 5-1. Zaterdag 30 mei mag de B2 nog een wedstrijd spelen om de tweede plek 
in de poule. Ze spelen dan uit tegen GKV B1. Thuis werd daar 5-10 van verloren. Als VALTO B2 
weet te winnen, eindigen ze op een keurige tweede plek. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen Maassluis C1 haar kampioenswedstrijd. Bij winst was de C1 
kampioen, bij een gelijkspel zou de uitslag van de andere wedstrijd bepalen wie de kampioen zou 
worden en bij verlies zou één van de andere ploegen kampioen worden. Dit seizoen werd er al 3x 
eerder tegen Maassluis gespeeld en 3x werd er met één punt verschil verloren. Dit keer was VALTO 
duidelijk de betere ploeg en dat liet de stand ook al gauw zien. De winst kwam eigenlijk nooit in 
gevaar en uiteindelijk werd er met 9-4 gewonnen. Hiermee is de C kampioen in de 1e klasse en zij 
mogen nu op 6 juni naar het NK in Assen. Veel succes daar! 
VALTO C2 speelde uit tegen HKV/OE C2 haar kampioenswedstrijd. Doordat Dijkvogels dinsdag 
verloor van Refleks had VALTO het helemaal in eigen hand. Bij winst was het kampioenschap een 
feit. Thuis werd er tegen deze ploeg gelijk gespeeld. Dit keer was VALTO de betere ploeg. Bij rust 
stond er al een comfortabele voorsprong op het scorebord: 2-6. De tweede helft ging het wel wat 
gelijker op, maar de winst was een feit. Uiteindelijk werd het 4-8 en dus werd ook de C2 kampioen. 
Gefeliciteerd! 
VALTO C3 speelde uit tegen ODO C3. Er was nog een heel kleine kans op het kampioenschap voor 
de C3, maar dan moest er wel van ODO gewonnen worden, iets wat thuis niet gelukt was. (3-9) Dit 
keer ging de wedstrijd gelijk op en was het heel spannend. Helaas voor de C3 lukte het niet om te 
winnen, 3-2, en daarmee dus ook geen kans meer op het kampioenschap. Helaas….. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 was vrij, zij mogen op zaterdag 30 mei nog een keer in actie komen, uit tegen Fortuna 
D4. 
De wedstrijd van VALTO D2 tegen SEV D1 werd op het laatste moment door de tegenstander 
afgezegd. Deze wedstrijd zal nog een keer op een doordeweekse avond ingehaald worden. 
VALTO D3 was vrij, zaterdag 30 mei spelen zij de laatste wedstrijd thuis tegen KVS D3. 
VALTO D4 speelde uit tegen VEO D3. Thuis werd er met 5-4 van deze ploeg gewonnen. Dit keer 
wilde het bij VALTO in de eerste helft niet zo lukken, waardoor VEO met rust een 6-3 voorsprong 
had. Na de rust knokte de D4 zich netjes terug en wist zelfs op een voorsprong te komen, 6-8. 
Helaas wist VEO in de laatste minuten toch nog langszij te komen en eindigde de wedstrijd in een 
gelijke stand, 8-8.  Jammer, maar jullie hebben het keurig gedaan in de 2e klasse. Alleen tegen 
koploper Achilles werd één keer ruim verloren, maar voor de rest toch ook netjes een keer 
gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Knap gedaan! 
VALTO D5 speelde uit tegen ODO D3. Thuis werd er met 6-2 van deze ploeg gewonnen, dus de 
verwachtingen waren hoog gespannen. Misschien wel te hoog? Want helaas wilde het dit keer niet 
zo lukken. ODO was net even effectiever in de afronding en na een spannende gelijk opgaande 
wedstrijd werd het uiteindelijk 4-3 voor ODO. Helaas, maar ook de D5 kan terugkijken op een prima 
seizoen. Alleen kampioen ONDO was echt een maatje te groot, maar tegen de andere twee ploegen 
werden toch mooi vier punten behaald.   
 
E-Jeugd 
Valto E1 mocht op bezoek bij Fortuna E1. Hier is het afgelopen seizoen al meerdere keren tegen 
gespeeld. De ene keer met winst als resultaat, de andere keer verlies. Dit keer wist Valto te winnen 
met 7-9. Hierdoor is er op 30 mei nog een kans voor de E1 om kampioen te worden. Winst op 
Refleks betekent dat ze samen op de eerste plek eindigen. Valto E2 speelde ook bij Fortuna, tegen 
hun E5. Het was een spannende wedstrijd met een spannende uitslag. Er werd met 7-8 gewonnen. 
De laatste wedstrijd is tegen Dijkvogels. Als deze gewonnen wordt, betekent dat de tweede plek voor 
onze E2. Valto E3 speelde uit bij ALO E3, een team met alleen maar jongens en de kampioen in de 
poule. De uitslag was wat dat betreft erg netjes: 5-2 verlies. De E3 sluit hiermee de competitie 
zonder winstpunten af waaruit blijkt dat de tweede klasse toch echt een stapje te hoog was voor de 
E3. Hetzelfde geldt voor Valto E4. Zij speelden tegen de kampioen Meervogels E2. Hoewel 
Meervogels duidelijk sterker was dan onze E4 was de uitslag van 20-1 erg vertekend. Snel vergeten 
en met zijn allen het seizoen de komende weken gezellig afsluiten! Valto E5 ging in haar laatste 
wedstrijd op bezoek bij Fortuna E7. Een ploeg die een maatje te groot was voor onze E5. Er werd 
helaas met 3-17 verloren. Valto E6 was vrij en speelt op 30 mei haar laatste wedstrijd bij Fortuna.  
 
F-Jeugd 
Valto F1 was vrij en speelt 30 mei haar laatste wedstrijd tegen KVS F1, de directe concurrent. Winst 
betekent samen met KVS op de eerste plek eindigen. Dit belooft dus een spannende wedstrijd te 
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worden! Valto F2 speelde haar kampioenswedstrijd tegen mede-koploper Weidevogels F1. Er werd 
ruim gewonnen met 15-9 en dus kon er van de taart gesnoept gaan worden. Gefeliciteerd 
kampioenen! Valto F3 speelde tegen titelkandidaat DKC. Sanne mocht eindelijk weer meespelen 
nadat ze haar arm had gebroken. En dat gaf de rest van het team blijkbaar vleugels, want in de rust 
stond het al met 8-0 voor. Na de rust werd deze score nog eens ruim verdubbeld: 17-1. Eens kijken 
of er de laatste wedstrijd tegen DES ook nog punten in zitten. Valto F4 speelde tegen kampioen 
ONDO F2. Vorige keer was dit al een pittige wedstrijd en ook deze keer wist Valto het tij niet te 
keren. De uitslag was 2-15 in het voordeel van ONDO. Hiermee eindigt de F4 als laatste in de poule 
met 1 punt. Valto F5 was vrij en is ook al klaar met de competitie.  
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 

 
 

Nieuws van het bestuur  
 
Energie 
Ik ben een enorme fan van energie. Van groene energie, maar vooral van positieve 
energie! Hoe geweldig was het dan ook om opgeladen van vakantie terug te komen en 
na een kort nachtje slapen een leuk dagje in en om Villa Valto mee te maken. 
 
Helaas begon de dag wat minder rooskleurig dan verwacht en dan vooral voor de sterren van de B1. Wat 
een instelling om ’s morgens vroeg gezamenlijk te ontbijten ter voorbereiding van dé wedstrijd van het 
seizoen, deze vervolgens te verliezen en toch de hele dag blijven kijken naar de andere team en ze daarbij 
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aan te moedigen. Hoewel jullie niet naar het NK afreizen, is dit voor jullie ook nog geen eindstation en geloof 
ik in een herkansing, op een ander moment! 
 
Waar de energie aan de ene kant even wat minder was, was deze aan de andere kant weer volop aanwezig. 
De C1 liet de tegenstander alle hoeken van het veld zien en liet niets aan het toeval over. Assen lonkte en 
De Lier gaat er naar toe! Heel mooi om te zien dat we een NK-ticket hebben verdiend en dat jullie jezelf 
mogen bewijzen op het NK voor C-jeugd in het hoge noorden. 
 
Vervolgens was de positieve energie niet meer te stoppen, want ook de C2 en F2 werden kampioen en dus 
zat er voor VALTO 2 niets anders op om 'gewoon even' te winnen en ook het kampioenschap binnen te 
halen. Ik schrijf dit zo, omdat het er af en toe op leek, dat alles vanzelf ging. De ene na de andere treffer 
vloog er in en zeer verdiend pakte 'team Teun' het ticket naar de reserve eerste klasse. VALTO 1 deed er 
vervolgens nog een schepje bovenop door ook te winnen, zoals op één gelijkspel na, alle seniorenteams dat 
ook al hadden gedaan. 
 
Zo langzamerhand gaan we naar het einde van het seizoen, naar de zomerstop waar iedereen weer even 
zijn batterij kan opladen. Maar voor het zover is, zijn er nog een aantal momenten waar nog wat energie 
voort nodig is, maar wat ook veel energie kan opleveren. De laatste speeldag op 30 mei, er zijn nog teams 
die kampioen kunnen worden. Een NK voor D-jeugd dat we zelf organiseren en waarmee we VALTO en 
korfbal nog meer op de kaart kunnen zetten. Een einddag en een jeugdkamp. 
 
En het avondje jeugdbestuur niet te vergeten. Ik heb al veel leuke reacties gehad van jeugd uit de D, C en B 
die graag willen meedenken over de vereniging en het VALTO van de toekomst. Lijkt het jou ook wel wat? 
En speel je in de jeugd? Geef je dan op via bestuur@ckv-valto.nl. De avond zal waarschijnlijk ergens eind 
mei, of begin juni worden gehouden. Wanneer precies, dat hoor je volgende week! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Vrijwilligers gezocht voor het NK D-jeugd op 6 juni! 
Maandagavond 18 mei zitten we met het bestuur bij elkaar om de voortgang van het NK te bespreken. 
Diverse zaken zijn inmiddels georganiseerd, maar één ding is duidelijk, vrijwilligers voor op de dag zelf 
hebben we nog nodig! 
 
Dus aan alle leden en ouders de vraag: Zou je willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-
teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de 
keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken, of één van de andere activiteiten? 
 
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl! 
 
Namens de organisatie, 
Joke & Jan Jaap 
 
 
EHBO, voor ons allemaal 
Voor onze evenementen maken we vaak gebruik van de mensen die EHBO verzorgen (uiteraard als het 
nodig is). Nu hebben zij aan ons de vraag gesteld of er mensen binnen de vereniging behoefte hebben aan 
een cursus EHBO. Niet om bij evenementen te gaan zitten, maar gewoon omdat het heel handig kan zijn. Bij 
de club, maar ook thuis en in het dagelijks leven. 
 
Er start bij voldoende deelnemers een EHBO basiscursus in september. Deze wordt gehouden in ’t Centrum 
in De Lier. Mochten er leden zijn die deze basiscursus willen volgen, dan hoor ik dat graag. Stuur daarvoor 
een mailtje naar ehbo@ckv-valto.nl  en ik geef het door. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 



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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Inleveren 

Het einde van het seizoen nadert. Sommige hebben hun laatste wedstrijd gespeeld en andere hebben nog 
belangrijke wedstrijden voor de boeg! Daarna moet alle kleding worden ingeleverd. Hiervoor een aantal 
richtlijnen. 
Wedstrijdshirtjes/inloopshirtjes en shirtjestas 

• Voor de jeugd tot en met de B dienen de coaches de kleding te verzamelen. Voor de A en 
senioren moet de aanvoerder dit doen. 

• Zet de shirtjes & inloopshirtjes in de shirtjestas gewassen en compleet op de bovenste 
plank van het tassenrek. Doe een briefje in de tas met daarop: Rugnummer; maat; naam 
van de speler en opmerking over kwaliteit. Je mag het ook mailen naar 
MichielvdBos@msn.com.  

• Doe de eventuele wedstrijdbal bij de andere ballen van je team in het ballenhok. 

Team sporttassen en trainingspakken 
• Lever ook alle tassen die bij een team behoren en trainingspakken in. Zorg ervoor dat 

eventuele schade hersteld is (Tip: Kledingreparatie Hoofdstraat 33-A). Scheuren en gaten 
worden verwacht te worden hersteld. Schade door slijtage (bijvoorbeeld defecte ritsen) hoef 
je niet te laten herstellen, graag even aangeven op een briefje). 

• Indien je een trainingspak en sporttas hebt, wil ik je vragen deze ook in het tassenrek 
achter te laten. Heb je geen sporttas, stop dan je trainingspak met een briefje in een plastic 
tasje. 

Inleveren als wedstrijden zijn afgelopen 
Op 6 juni zijn de laatste wedstrijden / kampioenschappen. Daarna moet alles ingeleverd worden. Uitterlijke 
datum is de Einddag op 20 juni. Echter, des te eerder des te beter! 
Zomeractiviteit 
In de zomer gaan we goed de kwaliteit van de kleding bekijken. We hebben alle kleding nodig om ook 
eventuele herstelacties te kunnen ondernemen. Voorgaande jaren was het gebruik je trainingspak en tas te 
houden als je het jaar daarna waarschijnlijk ook in hetzelfde team zou komen. Dit jaar doen we het anders. 
Wanneer je netjes aangeeft op een briefje welke kleding (nummer, maat) van jou is, dan heb jij voorrang het 
volgende seizoen op die betreffende kleding. 
Wanneer je vragen heb, schroom niet mij te benaderen. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
Vriendelijke groeten Michiel van den Bos 
 
Hemelvaarttoernooi bij Veo - wederom een succes! 
Op Hemelvaartsdag, 14 mei jl, vertrok er om 08.30 uur 's ochtends een oranje karavaan richting de 
sportvelden van VEO in Voorburg. Maar liefst 16 teams gingen op pad om een dag te korfballen en natuurlijk 
gingen er ook veel supporters mee. Op het VEO-terrein werd een mooie plek uitgezocht waar het oranje-
legioen neerstreek. De wedstrijddag kon beginnen! Zoals altijd in sport, zijn de uitslagen wisselen. Maar het 
belangrijkste is dat het een gezellige dag is geweest met elkaar! En dat is wel geslaagd. In een heerlijk 
zonnetje liepen er vooral vrolijke gezichten rond! 
 
Valto S1 was een mengelmoes van A-spelers en senioren. Als tegenstander kwamen diverse 
overgangsklasse ploegen voorbij en zelfs een enigszins beschonken team. Dit samengestelde team is in de 
middenmoot geëindigd en heeft vooral veel lol met elkaar gehad! Valto B1 speelde 2x tegen de tegenstander 
die ze zaterdag ook treffen in hun kampioenswedstrijd: KVS. Deze twee wedstrijden, en ook de andere 
wedstrijden, werden gewonnen waardoor de B1 met de eerste plaats naar huis ging met slechts 5 
tegendoelpunten over de hele dag. De B2 eindigde in de middenmoot en twee gewonnen wedstrijden, twee 
verloren wedstrijden en een gelijkspel. De grootste verliezer bij de B2 was coach BartV die een invalbeurt bij 
zijn pupillen kreeg en eindigde op de EHBO van het ziekenhuis om foto's te laten maken van zijn enkel. 
Conclusie: verrekte enkelbanden en wellicht een scheurtje... Valto C1 speelde een goed toernooi. Ze wisten 
alle wedstrijden te winnen behalve de wedstrijd tegen de Nederlands kampioen in de zaal, wat uiteraard 
geen schande is! C2 eindigde ook netjes in de middenmoot door tweemaal te winnen, tweemaal gelijk te 
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spelen en eenmaal te verliezen. Grootste winstpot was 10-1! C3 had wat opstartproblemen en verloor de 
eerste twee wedstrijden. Daarna lukte het beter en werd er twee keer gewonnen om tenslotte geen energie 
meer te hebben om de laatste wedstrijd ook te kunnen winnen. Onze D1 en D2 waren in dezelfde poule 
ingedeeld. Beiden teams wisten niet bovenin te eindigen, daarvoor was de concurrentie te scherp. Meest 
bijzondere wedstrijd van de dag was Valto D1 tegen Valto D2. Met invallers Iris (D1) en Daan (D4) trok de 
D2 ten strijde tegen de D1. Eigenlijk tegen de verwachtingen in, wist de D2 deze wedstrijd met 1-0 te 
winnen! Speciaal woord van dank voor Iris die alle wedstrijden de D2 heeft bijgestaan en zelfs tegen haar 
eigen team bereid was om in te vallen bij de D2! Valto D3 speelde met 2 invallers uit Valto D5 en had zo 
precies 8 spelers. Ze speelden een erg leuk toernooi en eindigden in de middenmoot. Ook Valto D4 had 
versterking uit de D5. Met 1 invaller had ook de D4 precies 8 spelers. Sven, Jason en Marleen bedankt dat 
jullie wilde rouleren tussen de D3 en D4! De D4 speelden een sterk toernooi met 2x verlies en 4x winst. Ook 
hier was de grootste uitslag 10-1! Knap in zo'n korte speeltijd. Valto E1 verloor een wedstrijd en dacht dat 
hiermee de kansen op het kampioenschap verkeken waren. De concurrentie liet echter ook punten liggen en 
de E1 ging alsnog met de beker naar huis. Valto E2 speelden leuke en goede wedstrijden. Er zaten echter 
twee sterkere ploegen in de poule waardoor ze netjes op de derde plaats eindigden. De E3 (in de competitie 
Valto E4) was in een pittige poule ingedeeld en wist geen punten te behalen. Gelukkig is het wel iedere 
wedstrijd gelukt om ook zelf minimaal 1 doelpunt te scoren! Valto E4 (een samensmelting van Valto E3 en 
E5) ging voortvarend uit de startblokken. De eerste twee wedstrijden werden gewonnen, daarna was de 
energie op en werden de overige wedstrijden verloren. 
Valto F1 en F2 gingen met 9 kinderen op stap uit alle F-teams, een leuk gemêleerd gezelschap dus! De 
kinderen hebben met zijn allen zich ingezet voor beide teams en zo konden ze na afloop met 9 man een 
hele mooie beker omhoog houden voor de eerste plaats in een van de poules! 
 
Behalve dat het een heel gezellige dag was, is het op sportief gebied dus ook een prima dag geweest met 3 
mooie bekers die mee terug naar De Lier gingen! 
 
Volgend jaar gaan we weer! 
 
De toernooicommissie 
 
VERMIST 
Na het VEO toernooi missen we een wedstrijdshirt maat 140 van de E2. Heeft 
iemand die gevonden. 
  
Joke van Oudheusden (06 20162280) 
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Trouwen 
Na Kees en Lisa afgelopen vrijdag staat de volgende korfbal bruiloft alweer op het programma. 
 
 

 
 

 
  



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
EN WEER EEN PAAR KAMPIOENEN…… 
Afgelopen zaterdag mochten we weer een paar teams 
huldigen!  
Als eerste was daar de F2. Omdat ONDO F1 afgelopen week 
verloren had van Weidevogels F1 was er ineens weer kans op 

het kampioenschap voor de F2. Dan 
moest er zaterdag wel van 
Weidevogels gewonnen worden. De 
F2 bleef koelbloedig en won de 
wedstrijd met 15-9 en was zo de eerste 
kampioen van de dag! Op de foto 
ontbreken helaas Kees en Luna, die er 
niet bij konden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna was het de beurt aan VALTO C1. In een 
poule waar iedereen nog kans had op het 
kampioenschap had de C1 het als enige in 
eigen hand. Winst op Maassluis C1 was 
voldoende om kampioen te worden. Na drie 
keer verloren te hebben van Maassluis met 
één doelpunt verschil was VALTO C1 dit keer 
de betere ploeg en won met 9-4. Dat 
betekende kampioen en een ticket naar het NK 
in Assen. Op de foto ontbreekt Luca, die er 
zaterdag helaas niet bij kon zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijl was VALTO C2 uit tegen HKV/OE 
C2 haar kampioenswedstrijd aan het spelen. 
Zij profiteerden van het verlies van Dijkvogels 
C2 afgelopen dinsdag tegen Refleks en had 
hiermee ook het kampioenschap in eigen hand. 
Winnen was voldoende om kampioen te 
worden. Thuis werd er nog 6-6 gelijk gespeeld, 
maar dit keer was de C2 duidelijk de betere 
ploeg en werd er met 4-9 gewonnen en dus 
was het kampioenschap een feit. Snel terug 
naar De Lier om daar een feestje te vieren. Op 
de foto ontbreekt Rolf, die er zaterdag helaas 
niet bij kon zijn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 
En als laatste zaterdag was het de beurt aan VALTO 2. Met nog twee wedstrijden te gaan, kon thuis tegen 
Pernix 3 het kampioenschap al binnen gehaald worden. Het werd geen spannende wedstrijd, want bij rust 
stond er al een comfortabele voorsprong op het scorebord, 11-3. Toen halverwege de tweede helft Pernix 
ook nog met een dame minder moest gaan spelen, omdat ze geen reserves bij zich hadden, hield de 
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scheidsrechter het bij een 15-8 stand voor 
gezien en was het kampioenschap en dus 
promotie naar de 1e klasse een feit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLE KAMPIOENEN 
VAN HARTE 

GEFELICITEERD!! 
 
Kampioenschappen! 
Deze zaterdag hebben we kunnen genieten van diverse kampioenschappen. Goed gedaan allemaal. Helaas 
lukt het zaterdag bij B1 niet. Maar F2, C1, C2 en Valto 2 zijn zaterdag kampioen geworden. Hulde voor alle 
teams, trainers, coaches, ouders en natuurlijk de spelers! 
 
Selectie Valto doelstelling behaald 
Deze zaterdag wisten Valto 1 en 2 te winnen en dat deed wat bijzonders met de standen in die poule. Laten 
we met Valto 2 beginnen: hard werken en je best doen is vanzelfsprekend. Maar voor een tweede team zijn 
er andere lastige factoren. Zo speel je soms in dienst van het eerste en moet je accepteren dat je hier en 
daar ook spelers aan Valto 1 afstaat. Des te mooier dat Valto 2 dit weekend overtuigend het kampioenschap 
binnen wist te halen. Daarmee promoveert ons tweede team naar de eerste klasse. 
Hiermee is Valto een volwaardige eerste klasse vereniging geworden: Valto 1 en Valto 2 spelen beiden 
(zowel veld als zaal) in de eerste klasse. Hulde voor Teun en zijn team en hulde voor alle spelers en 
coaches/staf van de selectie. 
Er is een kleine kans dat Valto A1 het kampioenschap weet te bemachtigen. Als A1 de laatste wedstrijd wint 
en concurrent Achilles verliest punten, is Valto nog in de race. Aangezien Achilles tegen nummer 3 Avanti 
speelt, is dit zeker niet uitgesloten! 
 
Indeling jeugd 
Deze week hebben we een vruchtbare indelingsvergadering gehouden. Met die input legt de TC nu de 
laatste hand aan de indeling van de jeugd. Zodra die helder is zullen we die ook communiceren. Tot die tijd: 
nog even geduld! 
 
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 
 
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. 
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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! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen 
06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 

Nieuws van het JeuK  

 

Heb jij je al opgegeven voor Jeugdweekend?? 
Let op! Dit kan tot uiterlijk: 

Zaterdag 17 mei 
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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  ___________________ 
Nieuws van Activiteiten commissie 

  
families, straten, bedrijven, vrienden of hokken de 

Sportmarathon 
Datum: donderdag 4 en vrijdag 5 juni 
Tijd: 19:00 – 22:00 uur 
Plaats: In en om de Vreeloohal 
Voor wie: 16+ 
 
Voor meer info en inschrijving zie onze site: www.lso.dlier.nl 
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De	  Lierse	  sportverenigingen	  organiseren	  ook	  in	  2015	  voor	  	  
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Lachen of huilen ….maar je nooit verschuilen.  
Vorige week was ik er wel, maar op het moment dat de kopij aangeleverd moest worden waren de ogen 
toe…..To Val sliep op het verkeerde moment. 
Deze week zal dat To niet overkomen. Ruim op tijd heeft zij zich achter de computer gezet (eigenlijk voor de 
computer) om alles eens haarscherp te analyseren. Zes seniorenteams waren actief en met een enorm 
goede score: 11 wedstrijdpunten is ongekend hoog. Bij het 2e team was het lachen omdat binnen de poule 
geen team meer VALTO zal kunnen inhalen. Gelukkig noemen we dat nog steeds: kampioen. Dat komt 
schitterend van pas in de nieuwe strategie van het management: gaan voor een bredere selectie. Het eerste 
team heeft inmiddels voldoende punten gehaald om ook volgend jaar weer eersteklasser te zijn. Ongekend 
spannend is welke ploeg daar op de 7e plek zal eindigen. Hulde aan het 5e team dat nog steeds ongeslagen 
is en al kampioen is. Ik reken nog op een goede inzet van VALTO 8 op dinsdagavond als de beslissende 
wedstrijd tegen VEO 6 op het programma staat. To rekent op jullie. 
In enkele weken tijd alle kansen op een kampioenschap verspelen komt hard aan. Met hulp van Avanti A1 
kan ons eigen team nog hopen, maar dat geldt niet meer voor de B1. Daar is het lachen overgegaan in een 
stevig potje huilen. De C1 en C2 hebben het aan laten komen op de laatste wedstrijd en grepen allebei het 
kampioenschap. Voor de C1 komt er nog een vervolg op het seizoen. Zij gaan zich voorbereiden op het 
landelijke kampioenschap. Dat wordt wel een eindje rijden, maar dat hebben we er graag voor over. To Val 
zal haar uiterste best doen op 6 juni aan te sluiten bij de lange sliert van supporters….op naar Assen. 
Jammer dat onze eigen D1, ongeslagen kampioen, niet mee kan doen aan het toernooi om het landelijk 
kampioenschap D-teams. Helaas, maar ze kunnen wel kijken naar die wedstrijden omdat VALTO op 6 juni 
de organisator zal zijn. 
Op 30 mei reken ik op een fantastische wedstrijd van F1. Winnen betekent samen kampioen zijn. Ze spelen 
thuis en de wedstrijd begint om 10.00 uur. Een prachtig tijdstip en dus het kan voor niemand een reden zijn 
om thuis te blijven. F2 en F5 hebben de kampioenstaart al op. 
Zaterdag was het lachen of huilen…….dat is sport. Soms even slikken en dan weer door gaan. 
Natuurlijk wel even omkijken, wat ging er goed en waar ging het minder goed? Hoe kunnen we het de 
volgende keer beter aanpakken?  Maar je nooit verschuilen. Kom er maar voor uit dat het even niet ging, dat 
de ander beter was. Volgende keer…..dan ben ik er weer. 
To Val 
Trouwens:  
=ckc Maassluis verliest thuis de wedstrijd om het kampioenschap tegen een reeds gedegradeerd ploeg. 
Wordt dan toch ONDO nog kampioen? 
=Feyenoord verspeelt 3e plek en heeft op weg naar Europa nog een lange weg te gaan. 
	  

Wedstrijdverslagen 
 
Valto 1 speelt zich veilig en is verzekerd van de 2de 
plaats 
        Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 16 mei stond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op 
het programma en dit keer was Vitesse de tegenstander. Laurens 
Verbaan startte in de basis voor de geblesseerde Frank de Rijcke. 
Theoretisch was Valto 1 voor de wedstrijd nog niet veilig. Als alles 
ongunstig zou uitvallen, moest er nog naar beneden gekeken 
worden, maar als Vriendenschaar zou verliezen en Valto 1 zou 
winnen, kon er ook nog naar boven worden gekeken. Maar in 
eerste instantie moest er met het eigen team worden gewonnen. 
De vorige wedstrijd tegen Vitesse eindigde in 14-9 overwinning 
voor de Lierse club. De weersomstandigheden waren weer niet 
ideaal; het was vrij fris en er stond af en toe een strak windje over 
het veld. 
De scheidsrechter floot voor de eerste keer en de wedstrijd was 
nog geen 10 seconden bezig of de kersverse getrouwde  Kees Verkade scoorde de 1-0. Hierna deed 
Vitesse nog iets terug, 1-1, maar daarna brak er een goede fase aan voor Valto. Er werd zorgvuldig 
aangevallen en er werd geconcentreerd verdedigd. Daarbij rondde Valto ook de kansen af, waardoor het 
halverwege de eerste helft 7-1 stond voor Valto door doelpunten van Laurens Verbaan(3x), Rob de 
Ruiter(2x) en Niels Koole. Vitesse kreeg nu iets meer grip op de wedstrijd en bij Valto werden er een aantal 
verkeerde keuzes en fouten gemaakt. Na drie doelpunten van Vitesse scoorde Niels Koole de 8-4 en dit was 
ook de ruststand. 
In het vergaderhok werd duidelijk dat Valto een tandje erbij moest doen, want als het doorging op de manier 
van de laatste 20 minuten, zou het nog een moeilijke opgave gaan worden om te winnen.  
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Vitesse kwam erg goed uit de kleedkamers, binnen 5 minuten hadden zij de marge teruggebracht naar 1 
doelpunt. Op dit moment miste Vitesse haar tweede strafworp, dus was het verschil nog steeds 1 doelpunt, 
maar Niels Koole vergrootte de voorsprong weer, 9-7. Vitesse had weliswaar aanvallend de smaak te 
pakken en zij kwamen na de 1-1 weer een keer naast de ploeg uit De Lier, 9-9. Niels van der Lingen kwam 
het veld in voor Laurens Verbaan en Lotte van Geest verving Sharon Prins. Na twee acties van de dames,  
kreeg ook Valto twee strafworpen, die werden verzilverd door Niels Koole, 11-9. Nog steeds was het spel 
niet heel goed bij Valto en werden er veel fouten gemaakt, waardoor Vitesse in de wedstrijd kon blijven. Na 
de aansluitingstreffers van Vitesse heeft het lang 11-11 gestaan. Lisanne Onck scoorde eerst de 12-11 en 
vervolgens rondde zij ook nog een vrije bal af, 13-11. Ron Boekestijn verving Kees Verkade en hij zag zijn 
eerste schot direct raak gaan, 14-11. Met nog 5 minuten te gaan, leek het gaat definitief te zijn geslagen. 
Vitesse scoorde nog wel de 14-12, maar het laatste doelpunt was wederom vanaf de strafworpstip en Niels 
Koole bepaalde de eindstand, 15-12.  
Een degelijke overwinning en daardoor is de tweede plek definitief veilig gesteld en hoeft er niet meer naar 
beneden worden gekeken. 
 
KNKV 1e klasse E  
1 Vriendenschaar 1 13 8 4 1 20 219 180 (39) 

 
2 Valto 1  13 7 2 4 16 209 194 (15) 

 
3 Vitesse 1 13 5 3 5 13 195 184 (11) 

 
3 IJsselvogels 1 13 6 1 6 13 180 183 (-3) 

 
3 Korbatjo 1 13 5 3 5 13 195 207 (-12) 

 
6 DES 1 13 6 0 7 12 158 166 (-8) 

 
6 Fortis 1 13 4 4 5 12 214 223 (-9) 

 

8 KOAG 1 13 1 3 9 5 171 204 
(-33) 

  
 
Valto 1 heeft eindelijk weer een goede wedstrijd gespeeld!           Sponsor: 
Martin Stolze b.v. 
Zaterdag 2 mei was er een inhaalwedstrijd gepland voor Valto 1. Deze wedstrijd moest gespeeld worden in 
Hardinxveld-Giessendam tegen Vriendenschaar. De eerste ontmoeting op het veld eindigde in 15-15, de 
twee ontmoetingen in de zaal waren vrij kansloos, 16-22 en 30-14 verloren. Dit is een goede ploeg, maar als 
de spelers van Valto hun eigen niveau halen, kan er gewonnen worden. Afgelopen weken loopt het nog niet 
lekker bij de ploeg uit De Lier. Het spel is bij vlagen goed, maar deze momenten worden weer afgewisseld 
door slordigheden en plaatsfouten. Verdedigend worden er te makkelijke kansen weggegeven. 2 mei was 
het dus noodzaak om zelf vanaf de eerste minuut scherp te starten, druk te geven in de verdediging en in de 
aanval met vertrouwen de kansen afmaken. Aangezien dit één van de weinige wedstrijden was, was er een 
bus geregeld voor de selectie en voor de supporters. Er waren veel supporters aanwezig om het eerste aan 
te moedigen, genietend van een heerlijk weertje. 
De wedstrijd begon direct goed. In de eerste minuut schoot Frank de Rijcke direct de 0 van het scorebord en 
de score was geopend. Hierna volgde direct een doelpunt van Vriendenschaar. Al snel bleek in de eerste 
helft dat het verdedigend moeilijk was om de tegenstander te stoppen. Zij hadden veel dreiging naar binnen 
en benutten deze kansen goed. Scoorden zij niet vanuit de doorloop zelf, dan kregen ze wel een strafworp of 
vrije bal waaruit ze scoorden. Pas na een kwartier kreeg de verdediging hier grip op. Valto bleef door 
doorpunten van Naomi Grootscholten(2x), Lisanne Onck en Frank de Rijcke(2x) nog enigszins bij, 9-6. 
Doordat de verdediging nu goed stond, werden er veel ballen onderschept en kon het aanvalsvak de 
achterstand verkleinen. Dit gebeurde ook, door een vrije bal van Rob de Ruiter, een korte kans van Niels 
Koole en een afstandsschot van Frank de Rijcke, was de stand na 20 minuten weer gelijk, 9-9. Helaas kon 
Vriendenschaar voor de rust nog het verschil weer terug brengen naar 3 doelpunten en zo gingen beide 
ploegen rusten bij een stand van 13-10. Coach Marco Swikker was tevreden over de inzet, het spel en de 
afronding, alleen moest er wel scherper worden verdedigd.  
De tweede helft begon net als de eerste helft met direct een doelpunt. Na 10 seconden schoot Kees 
Verkade de 13-11 raak. Dit gaf de ploeg uit De Lier vertrouwen, helemaal nadat Niels Koole de 14-12 
scoorde en vervolgens Kees Verkade met twee doelpunten de stand weer gelijk trok, 14-14. De wedstrijd 
begon te kantelen in het voordeel van Valto, alleen moest er nog wel 25 minuten lang gekorfbald worden. 
Ellen van der Haagen bracht Valto voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong, 14-15, maar 
Vriendenschaar antwoordde direct en het was weer gelijk 15-15. De spanning begon binnen de lijnen te 
stijgen en ook aan de kant was de spanning voelbaar. Het beloofde een nek-aan-nekrace te worden. Kees 
Verkade zorgde weer voor de voorsprong voor Valto15-16, maar binnen 3 minuten stond Vriendenschaar 
weer een doelpunt voor, 17-16. In de 20ste minuut scoorde Frank de Rijcke de 17-17 en Kees Verkade 
maakte inmiddels zijn 5de treffer in de tweede helft en Valto stond weer voor, 17-18. Vervolgens was er een 
goede fase aan de kant van Valto. In de verdediging werden er veel ballen uitgehaald en in de aanval werd 
zorgvuldig naar de goede kansen gezocht. In de 26ste minuut scoorde Frank de Rijcke tweemaal waardoor 
Valto opeens twee punten voor stond, 18-20. Vervolgens deed Rob de Ruiter hier nog een schepje bovenop 
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en maakte de 18-21. Met nog 7 minuten te spelen, leek er niets aan de hand voor Valto en vertrouwde bijna 
iedereen er op dat de punten mee terug werden genomen naar De Lier. Vriendenschaar bracht vervolgens 
twee wissels erin , die beiden tweemaal scoorden. Valto keek lijdzaam toe, hoe Vriendenschaar zichzelf 
herpakte en uiteindelijk 6 keer scoorde in de laatste 5 minuten, 24-21. De wedstrijd duurde eigenlijk net 5 
minuten te lang. Wel is er eindelijk weer eens een goede wedstrijd gespeeld door het eerste team van Valto, 
maar helaas wordt dit dan niet beloond met twee punten! Volgende week zal Valto 1 aantreden tegen Koag, 
thuis om 15:30, en zal blijken of Valto deze goede lijn, qua spel, door kan trekken. 
 
Doelpuntenmakers: Frank 8, Kees 5, Naomi 2, Rob 2, Niels 2, Lisanne 1 en Ellen 1 
 
Groeten Valto 1 
 

Valto 2 en de weg naar het kampioenschap sponser: Martin Stolze bv. 
Aan het begin van het jaar was de doelstelling gezet: Valto 2 moest en zou dit jaar kampioen worden in de 
reserve tweede klasse. Maarja, een doelstelling maken en hem verwerkelijken zijn twee andere dingen. Na 
een ronduit slechte wedstrijd tegen IJsselvogels op 25 april, was het duidelijk dit ook voor ons gold. Er 
moesten nog 3 punten worden gepakt in 3 wedstrijden om het kampioenschap veilig te stellen. Na 2 weken 
hard getraind te hebben was het zaterdag 9 mei tijd voor de wedstrijd tegen Oranje-Wit 3. Voor het 
zaalseizoen was Oranje-Wit de enige tegenstander die van ons had gewonnen, en we wisten nog van die 
wedstrijd dat ze erg van het wegtrekken zijn. Met deze gedachtes begonnen we aan de wedstrijd. Door het 
weer werden we niet heel erg geholpen en ons spel verliep ook niet heel soepel. Daardoor gingen we met 
een stand van 4-4 de rust in. Gelukkig wisten we het de tweede helft beter op te pakken. Door een effectief 
spelletje te spelen, dat misschien niet heel leuk was om te zien en door de tegenstander werd genoemd als, 
‘dit is toch geen korfbal, dit is toch niet leuk’, lieten we er in de tweede helft maar 1 door en wisten we er 5 te 
scoren. Wat de eindstand maakte tot 9-5. Hiermee waren de eerste 2 punten van de 3 binnen. 
En dan komt de week voor de kampioenswedstrijd. Iedereen wordt al iets zenuwachtiger, de training werd 
van donderdag naar woensdag verplaatst door hemelvaart. En niet te vergeten op vrijdag de bruiloft van 
Kees Verkade, aanvoerder van Valto 2 totdat hij door blessures bij Valto 1 daar een basisplaats innam. 
Iedereen had geleerd van de eerste wedstrijd tegen Oranje-Wit 3 dat veel drinken op een bruiloft de dag 
voor een belangrijke wedstrijd niet heel verstandig is. En zo zag je vrijdagavond opeens veel spelers aan de 
cola of spa-rood (natuurlijk ook af en toe een biertje of wijntje ;) ). Het heeft zijn vruchten afgeworpen, want 
zaterdag zag 
iedereen er 
helemaal fris en 
fruitig uit. Voor de 
wedstrijd kregen 
we de opdracht 
dat de wedstrijd al 
in de rust beslist 
moest zijn en zo 
gingen we dan ook 
de wedstrijd in. In 
de basis startten in  
de aanval: Niels, 
Ron, Lotte en 
Mirjam en in de 
verdediging: 
Pieter, Ruben, 
Mariska en Nikki. 
Na een vliegende 
start geopend door 
Niels stonden we 
al heel snel 5-2 
voor. Dit wisten we 
door te zetten tot 
een ruststand van 
11-3. Na de rust 
kwam Luuk het veld in voor Ruben. De tweede helft pakte Pernix het iets beter op en wisten ze er ook een 
paar te scoren. Jammer genoeg viel er bij Pernix na 15 minuten spelen een dame uit en aangezien ze geen 
reserves hadden, moesten ze door spelen met 7 spelers. Na 5 minuten spelen vroegen de coach en 
aanvoerder van Pernix of de wedstrijd niet gestopt kon worden, aangezien een wedstrijd van 7 tegen 8 
gewoon niet om aan te zien is. Dit betekende helaas het einde van de wedstrijd, wat de eindstand tot 15-8 
maakte. Dit is natuurlijk niet de kampioenswedstrijd waar je op hoopt. Maar goed, we hebben hem wel 
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gewonnen wat betekent dat WE KAMPIOEN ZIJN!!! Iedereen zette zich gelukkig snel over deze domper 
heen, en na het eerste werden we gehuldigd en hebben we lekker met zijn alles spareribs gegeten. En 
natuurlijk met zijn allen gedoucht.  
Alle invallers en reserves van dit jaar hartstikke bedankt dat jullie er elke week weer waren voor ons, anders 
was het waarschijnlijk niet gelukt om dit jaar kampioen te worden! Over 2 weken spelen 30 mei de laatste 
wedstrijd van het jaar bij Korbatjo op gras en hier pakken we natuurlijk ook gewoon 2 punten, want een 
kampioen ben je pas echt als je van iedereen en op alle ondergronden kan winnen. Valto 2 
 
 
VALTO 3 speelt met invallers een prima pot! 
Afgelopen zaterdag mocht VALTO 3 naar OZC 4 om daar de één na laatste wedstrijd van het seizoen te 
spelen. Zonder Antoinette, Denise en Jeroen, maar met invallers Femke, Rosalie, Mandy B, Michiel en 
Laurens, gingen we op pad. Allemaal heel erg bedankt voor het meegaan en meespelen, we konden jullie 
hulp goed gebruiken! Voor wat betreft de ranglijst stond VALTO één plekje boven OZC met twee punten 
voorsprong, dat wilden we natuurlijk graag zo houden, dus dan moest er gewonnen worden. 
Aangezien Petra nog last had van haar enkelblessure begonnen we in de volgende opstelling: in de aanval 
Laura, Femke, Daniël en Steven en in de verdediging Aileen, Mandy, Dennis en Michiel. In de eerste helft 
ging de wedstrijd gelijk op en de kleedkamers werden opgezocht met een nipte voorsprong voor VALTO (7-
8). Op zich ging het prima, maar natuurlijk waren er her en der nog wel wat verbeterpunten: met name ‘het 
kleiner maken’ van het veld. OZC was een wat ‘oudere ploeg’ en dus niet meer zo fanatiek om er boven op 
te verdedigen. Het gevolg was dat iedereen altijd op een meter of acht wel vrij stond en daar zijn/haar 
schoten ging pakken. De opdracht was dan ook: zoek eerst je tegenstander op en maak van daaruit je actie. 
Vlak na rust zette VALTO even aan (OZC zat nog met haar gedachte in de kleedkamer) en wist zo een 
voorsprong van een paar doelpunten te pakken en dat werd niet meer uit handen gegeven. OZC bleef 
daarna wel mee scoren, waarmee de eindstand werd bepaald op 13-17.  Hiermee werd de vierde plek in de 
poule veilig gesteld. Het leuke was dat iedereen zijn/haar doelpuntjes mee gepakt heeft. (behalve Rosalie en 
Laurens, maar die hadden dan ook minder de tijd om hun invalbeurt met een doelpunt te bekronen) Ook leuk 
dat, ondanks dat Petra langs de kant zat, ‘haar omdraaibal’ toch voor een doelpunt zorgde! 
Donderdag 28 mei spelen we onze laatste wedstrijd, thuis tegen Vriendenschaar. Uit werd er met 7-10 
gewonnen en gezien de stand moet het ook zeker mogelijk zijn om deze competitie met winst af te sluiten! 
  
Groetjes VALTO 3 
 
Valto B1: zo dichtbij, maar toch zo ver weg….. 
Afgelopen zaterdag moest het dan gebeuren voor de B1: thuis tegen KVS B1 ‘mocht’ er met maximaal drie 
doelpunten verschil verloren worden en dan zou het kampioenschap en daarmee het NK op 6 juni een feit 
zijn. KVS moest met minimaal vier doelpunten verschil winnen en dan zouden zij er met het kampioenschap 
en het NK vandoor gaan. 
De statistieken waren in het voordeel van VALTO: twee keer winst in de zaal, uit gewonnen en twee keer 
winst op het VEO-toernooi, maar dit was een wedstrijd waar zoveel op het spel stond en dan gaan andere 
dingen een rol spelen! 
De dag begon met een ontbijtje in de Villa (top geregeld!!), zodat de spelers ontspannen naar de wedstrijd 
toe konden leven. Daarna begon de voorbereiding op de wedstrijd. Helaas zat het weer niet mee en 
begonnen we aan de wedstrijd met miezerregen en eigenlijk is het niet meer droog geweest. De eerste helft 
ging redelijk gelijk op, maar het was wel steeds KVS die de voorsprong nam. Vlak voor rust deelde KVS nog 
even een tik uit en zo werd de kleedkamer met een 5-8 achterstand opgezocht. Natuurlijk was er nog van 
alles mogelijk, maar je voelde de wanhoop en de machteloosheid bij de spelers: het zal toch niet….., hoe 
kantelen we dit om……. Ook in de tweede helft bleef de score steeds op twee of drie doelpunten verschil 
hangen in het voordeel van KVS. Dit was natuurlijk niet genoeg voor KVS, dus zij speelde alles of niks en 
dat is toch makkelijker dan dat je wel wat te verliezen hebt en dat was natuurlijk het geval voor VALTO. Toen 
een paar minuten voor tijd de zo gevreesde achterstand van vier doelpunten bereikt werd, was er nog 
genoeg tijd om de achterstand weer te verkleinen, maar VALTO wilde zo graag, dat de verkeerde keuzes 
werden gemaakt. En toen werd het zelfs nog vijf doelpunten verschil en was het over en uit. De 
scheidsrechter floot af, 9-14, weg kampioenschap, weg NK èn een feestend KVS B1. Dat is zuur, dat is 
balen, dat is K.., maar het is ook de werkelijkheid. En bij sport zijn er winnaars, maar er zijn ook heel veel 
verliezers. Daar mee om leren gaan, is een harde leerschool! En zeker als je er zo dichtbij bent, als het 
eigenlijk voor het oprapen ligt, is het extra zuur dat het niet is gelukt. Maar…..er zijn veel ergere dingen (al 
voelt dat nu misschien niet zo) en dus: koppies omhoog, trots zijn op jezelf en door! 
Tot slot nog even wat anders: voor Daphne was het haar laatste wedstrijd, omdat ze gaat stoppen met 
korfballen. Door de hele situatie hebben we daar afgelopen zaterdag niet bij stil gestaan, maar dat gaan we 
zeker nog wel doen! We vinden het jammer dat je gaat stoppen en we hopen dat je het zo gaat missen, dat 
je weer snel terug bent!   
Tot zover de B1, op naar volgend seizoen! 
Groetjes de coaches! 
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Valto C1- Maassluis C1 
Afgelopen zaterdag speelden wij onze kampioenswedstrijd tegen Maassluis C1.  Luca kon er niet bij zijn 
omdat hij zijn examen moest maken, Jan-pieter had nog last van zijn arm en daardoor deed Michiel met ons 
mee.  De vakken waren Martijn,  Bas, Lisette en Laura en in het andere vak stonden Max, Michiel, Tessa en 
Sheila. De wedstrijd begon en het stond al gauw 1-0.  Bij ons ging het erg goed er gingen veel ballen in.  De 
ruststand was dan ook 5-3. Die stand hebben we na de rust nog vergroot en de eindstand was dan ook 9-3. 
En dat betekent dat wij kampioen zijn!!! en dat we naar het NK in Assen mogen!!! 
Groeten van de C1 
 
HKV C2 – Valto C2 
Zaterdag was een spannende dag voor de C2, want zij konden kampioen worden. De wedstrijd begon gelijk 
goed en als snel scoorden Wouter en Inge en stonden we 0-2 voor. Het baltempo lag hoog. De tegenpartij 
wist echter ook te scoren en zo stond het 1-2. Valto liet het daar niet bij zitten en als snel daarna maakte Iris 
het goed met de 1-3. Helaas kregen we nog een tegendoelpunt, maar als snel liepen we uit naar 2-6 door 
Noa, Liz en Iris. Een fijne stand om de rust mee in te gaan. De tegenpartij wist nog twee keer te scoren maar 
door een benutte kans van Wouter en een strafworp van Julia, heeft de C2 met 8-4 weten te winnen. 
Hiermee is de C2 kampioen geworden, een super prestatie van een super team, en uiteraard de goede 
coaches Laurens en Ruben. Super gedaan. 
Groetjes Julia 
 
ODO C3-Valto C3 
Zaterdag ochtend ging Valto C3 naar Maasland voor de laatste wedstrijd van dit seizoen. Om 10:30 begon 
de wedstrijd. ODO scoorde eerst een doelpunt, en ongeveer 2 min. voor de rust scoorde Martijn een punt. 
Eindelijk konden we wisselen. In die 2 min. scoorde Amber J. er één. 1-2 gingen we de rust in. Na de rust 
scoorde ODO er twee. 3-2 was de eindstand. Door een paar foutjes kon één vak maar 4 min. in de aanval 
staan. Wel een beetje jammer, maar volgend seizoen zal het weer beter lukken! Daar gaan we er allemaal 
van uit! 
  
Gr. Máté 
 
Valto E1 VEO-toernooi 
Valto E1 – Avanti E1       8-4 
Nieuwerkerk E1 – Valto E1     2-8 
Valto E1 – Meervogels E1        0-1 
VEO E1 – Valto E1                5-8  
SC-Olympia E1 – Valto E1     2-9 
Valto E1 – Phoenix E1        ??? Gewonnen 
  
Ik vond zelf het VEO-toernooi heel leuk. Ik heb veel plezier gehad met al de wedstrijdjes . 
We zijn eerste geworden maar eigenlijk had Meervogels de eerste prijs moeten krijgen. 
Maar ze hadden een foutje gemaakt dus nu hebben ze de reserve beker. 
  
Groetjes, Niels 
 
Valto E1 tegen Fortuna E1 
Afgelopen zaterdag moest valto E1 tegen Fortuna E1 spelen. Jammer genoeg kon Sanne Rijsdijk en Pieter 
er niet bij zijn. Omdat Sanne op vakantie was en Pieter moest zijn kampioenswedstrijd spelen. Milan uit de 
F1 kwam invallen.	  
De wedstrijd ging gelijk op en we scoorden om en om. Het was leuk dat Milan er ook nog eentje 
scoorde.  De echte ruststand was 6 – 6 maar de scheidsrechter zei dat het 7 – 6  voor Fortuna was. 
In de tweede helft scoorde wij er 3 en fortuna 0. Dus de echte eindstand was 6 – 9 maar voor de 
scheidsrechter 7 – 9 . 

Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben want nu kunnen we nog kampioen worden.	  Dus	  kom	  
allemaal	  ons	  aanmoedigen	  op	  30	  mei	  om	  10:00	  uur	  spelen	  we	  de	  
kampioenswedstrijd	  tegen	  Refleks	  E1!	  We moeten winnen om gelijk te komen en dan 
overtreffen we ze in doelsaldo. Komen jullie allemaal kijken? 
  
Groetjes emma . 
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E2: Donderdag 14 mei VEO toernooi 
In alle vroegte vertrokken we met heel veel andere Valto teams richting VEO waar een toernooi was. We 
waren die dag met Brecht, Nouky, Alicia en Lisa. Marith en Elise waren nog op vakantie. Gelukkig hadden 
we Estelle uit de E3 die bij ons mee kon doen vandaag. Van tevoren werden al allerlei plannen bedacht, 
spelletjes meegenomen en gelukkig zat het weer mee. Hele dag lekker droog en flink wat zon. Er werden 5 
wedstrijden gespeeld, tegenstanders VEO E2, SC-Olympia E2, Phoenix E2, Avanti E2 en KVS E1. Van VEO 
werd gewonnen. Van Olympia werd verloren, maar ik weet niet wat die meiden daar te eten krijgen, want 3 
van de meisjes waren echt heel groot, zeker een kop groter dan onze grootste speelster. Gelijk tegen 
Phoenix, gewonnen van Avanti en verloren van KVS, waar ze met 4 jongens speelden. Onze meiden 
hebben een mooie 3e plek behaald op dit toernooi. 
Joke en Lisa 
  
Fortuna E5 – Valto E2 
Het was een leuke wedstrijd, en het maakte niet uit of we wonnen of verliezen want, 
we kunnen geen kampioen meer worden omdat we hebben verloren van Ondo. 
Met de rust was het 3-2 voor Fortuna. We hebben 7-8 gewonnen van Fortuna het was heel spannend maar 
uiteindelijk hebben we toch gewonnen. 
30 mei nog een wedstrijd tegen Dijkvogels. 
Groetjes, Lisa 
 
Valto E6 – GKV E2 (vorige week) 
Vorige week  zaterdag speelden we tegen GKV uit Den Haag. Zonder Guillermo!!! 
Dat hadden we de eerste helft gauw in de gaten. We stonden dan ook met de rust 0-4 achter. 
Dan de 2e helft. Toen kwam VALTO in actie!! Mede door de toeschouwers! Na 6 minuten werd er al 
gescoord!! Daarna gingen we er vol tegen aan, ook letterlijk de ene na de andere overtreding/aanvaring 
werd gemaakt. 
Het scoren ging ook goed, ook al telde ze niet allemaal. Aan het eind van de wedstrijd waren we blauwe 
plekken en schrammen rijker, maar ook 4-4 gelijk!!! 
Isabel en Marnix 
 
Kampioenswedstrijd!! 
Valto F2  - Weidevogels F1 
Wat waren we (Maartje, Tim en Jonne) zenuwachtig!! Helaas waren Luna en Kees er niet, maar Anne en Isa 
gingen ons helpen (die waren ook zenuwachtig). We konden beide kampioen worden, dus het zou een 
spannende wedstrijd worden. 
We begonnen heel goed, we sprongen er iedere keer goed tussen, daardoor kreeg Weidevogels helemaal 
geen kans. Wij wel en we stonden al snel 6 – 2 voor. We wilden nog meer doelpunten maken en dat lukte. 
De één was nog mooier dan de andere, we speelden heel goed over en scoorden er een heleboel. We 
hebben gewonnen met 15-9, KAMPIOEN!!!! 
Op naar de taart en chips en snoep en limonade! 
Groetjes, Jonne 

Standen 
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