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Nieuws van het bestuur  
 
 
Kampioen van Nederland 
Om maar te beginnen met de meest recente ontwikkelingen, afgelopen zondag 
was het NK 1-tegen-1 dat jaarlijks wordt georganiseerd door onze buurvereniging 
CKV ONDO. Aan deze strijd, dat onderdeel is van het North Sea Tournament, 
deed ook onze Laurens Verbaan mee. Ik heb uit de indeling voor de kwartfinales kunnen opmaken dat 
het niet is gelukt om verder te komen dan de poulefase. Maar wel heel bijzonder om in zo’n spelersveld 
actief te zijn! 
 
Dan naar de stand van zaken voor het NK D-jeugd 2015 dat we als vereniging organiseren op 6 juni. 
Daarvoor zijn al veel voorbereidingen gedaan. Het speelschema is bekend, het programmaboekje is 
gemaakt, de accommodaties en materialen zijn geregeld, de media is opgestart, etc. Het wordt erg leuk 
en met een beetje geluk ook een prima weertje. Er zijn nog wel een aantal vrijwilligers nodig, dus wil je 
helpen om dit evenement tot een feest te maken, laat het ons weten! Zoals het er nu naar uit ziet, komen 
er honderden spelers, begeleiders en supporters van de spelende teams, de wethouder komt even langs 
en ik hoop ook heel veel bezoekers vanuit het Westland en van VALTO zelf natuurlijk. 
 
Er zijn echter een paar uitzonderingen, er is namelijk ook een NK voor C-jeugd in Assen. Daar gaan de 
spelers van onze eigen C1 best doen om Nederlands Kampioen te worden en daar gaan natuurlijk ook 
begeleiders, familie en andere supporters mee naar toe. Heel erg gaaf! Zet hem op! 
 
En niet te vergeten het Provinciaal schoolkorfbaltoernooi Zuid Holland in Kinderdijk, waar ook kinderen 
van de Koningin Juliana School aan meedoen en daar zitten uiteraard VALTO leden bij. Ook daar dus 
kansen op Liers succes. Heel veel succes voor de kinderen, begeleiders en supporters die daar mee 
naar toe gaan. 
 
Voor iedereen die meehelpt, meeschreeuwt, meekijkt, meerijdt en meedoet: heel veel sportplezier 
gewenst! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
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Donderdag 28 mei 2015 
19:45 6455 VALTO 3 - Vriendenschaar 3 De Zwet in De Lier G. Auwerda 

 
Opstellingen 28 mei 2015 
VALTO 3 Aanwezig 19:00 uur  
Dames: Aileen, Petra D, Laura, Antoinette, Denise 
Heren:  Daniël K, Dennis, Steven, Jeroen, Michiel  
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 mei 2015 
16:00 1251 Korbatjo 1 - VALTO 1 H.Parkhurstweg OudBe A. Bos 

14:30 4534 Korbatjo 2 - VALTO 2 H.Parkhurstweg Stefan Goudriaan 

11:30 6451 VALTO 4 - ODO 4 De Zwet in De Lier K. van Wijk 

12:00 673 VALTO 5 - KVS / Maritiem 7 De Zwet in De Lier Thijs Dijkstra 

11:00 1244 DES 7 - VALTO 6 Biesland in Delft  
16:30 203 Fluks 3 - VALTO 7 Noordwijk in Noordwijk zh  
di 26/5 20:30 1273 Velocitas 9 - VALTO 8 De Bloemerd in Leiderdorp  
13:30 1249 VALTO 8 - Achilles 6 De Zwet in De Lier Arnold Poot 

12:30 7336 Excelsior A1 - VALTO A1 Biesland in Delft CJ. Steenbeek 

11:00 7318 Velocitas A2 - VALTO A2 De Bloemerd in Leiderdorp clubsr Sporting Trigon 

11:30 12810 GKV B1 - VALTO B2 Bezuidenhoutseweg  
11:00 13671 Fortuna  D4 - VALTO D1 Kruithuisweg-Oost in Delft  
wo 27/5 18:00 13677 VALTO D2 - SEV D1 De Zwet in De Lier  
10:00 13672 VALTO D3 - KVS / Mam D3 De Zwet in De Lier Marije van Dalen 

10:00 15117 VALTO E1 - Refleks E1 De Zwet in De Lier Esther de Jong 

10:00 13936 Dijkvogels E1 - VALTO E2 Veld Dijkvogels in Maasdijk  
12:00 15020 Fortuna  E8 - VALTO E6 Kruithuisweg-Oost in Delft  
10:00 14929 VALTO F1 – KVS  F1 De Zwet in De Lier Anne-Roos van Geest 

09:30 14868 DES F1 - VALTO F3 Biesland in Delft  
 
 
Opstellingen 30 mei 2015 
Selectie Vertrek 12:15 uur 
Dames :  Ellen, Lisanne O, Lotte, Mariska G, Manon, Mirjam, Naomi, Nikki, Sharon 
Heren :  Frank R, Kees, Niels K, Niels L, Pieter, Rob, Ron, Luuk 
 
VALTO 4 Aanwezig 11:00 uur  
Dames: Annemiek, Esther, Hellen, Petra D, w.a.  
Heren:  Marco, Mark, Martin W, Hans, Arnold P, Michiel  
 
VALTO 5 Aanwezig 11:30 uur 
Dames:  Anne-Roos, Laura H, Lisa S, Marleen, Helma 
Heren:  Bart-Jan, Laurens, Jeroen, Arco, Frank P 
 
VALTO 6 Vertrek 10:00  
Dames: Mariska M, Ryanne, Imke, Inge, w.a.  
Heren:   Bart V, Daniël V, Jesper, Laurens E, Nick, Vincent 
 
VALTO 7 Vertrek 15:15 uur 
Dames: Marije, Ria, Gerda, Petra J, Imke 
Heren:  Frank P, Rinze, Ruud, Jelle, G-J 
 
VALTO 8 Aanwezig 13:00 uur 
Dames: Helma, Leonie, Marleen, Fiona, Marja 
Heren:  Arie, Michiel, Bart M, Peter, Martin, Sjors (2e helft)  
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Maandag 1 juni 2015 
20:30 542 ODO 5 - VALTO 5 De Commandeur in Maasland 

	  
Opstellingen Senioren – 1 juni 
VALTO 5 Aanwezig 11:30 uur 
Dames:  Anne-Roos, Laura H, Lisa S, Lisa R, Ria 
Heren:  Bart-Jan, Laurens, Kevin, Johan, w.a.  
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Pinksteren! 
Het was dit weekend Pinksteren. Voor velen een lekker lang weekend vrij en 
even geen korfbal, maar niet voor iedereen!  Een delegatie van VALTO heeft 
deelgenomen aan het North Sea Tournament bij ONDO en Laurens Verbaan mocht deelnemen aan het 
NK 1 tegen 1, dat op dit NST gehouden wordt. Nu op naar het laatste competitieweekend om nog wat 
kampioenschappen te scoren? 
 
 
NK C aspiranten in Assen – Supporters gevraagd 
Zoals we weten is het onze C1 gelukt om zich te plaatsen voor het NK in Assen. Dit NK wordt gespeeld in 
Assen op 6 juni 2015. De spelers en hun directe familie maken hier een weekendje van en zullen 
waarschijnlijk al eerder vertrekken, maar natuurlijk willen we met nog veel meer mensen onze C steunen. 
Geef je op via een mailtje aan ondergetekende als jij op 6 juni ook naar Assen wilt. Wij verzamelen de 
namen van supporters en gaan kijken hoe we vervoer kunnen regelen. Ga er wel van uit dat je een volle 
dag onderweg bent! 
 
 
Indeling Senioren / A 
We verwachten de indeling voor senioren en A-junioren te publiceren midden juni. 
 
 
Indeling jeugd 
Hieronder staat de indeling voor de jeugd tot en met de B. (alfabetische volgorde)  Ook dit jaar was dit 
weer een pittige bevalling. We hebben erg goed gekeken naar zowel individuele kwaliteiten als de 
samenstelling met vriendjes en vriendinnetjes. De indeling is vervolgens besproken met alle trainers en 
coaches. Met hun input heeft de TC de eindindeling gemaakt. Natuurlijk blijkt in het samenstellen altijd 
weer dat we niet alle wensen voor iedereen kunnen inwilligen. Maar toch zijn we er volgens ons in 
geslaagd om een heel mooie indeling samen te stellen. 
Opmerkingen bij de onderste E teams en de F teams: Bij deze teams zijn de aantallen net te krap (of te 
ruim) om een mooie indeling te maken. We wachten voor deze teams daarom even af of het 
schoolkorfbaltoernooi nog wat nieuwe leden oplevert. Dat kan de indeling net wat beter maken. Misschien 
een tip om jouw vriendje of vriendinnetje lid te maken? 
Een verzoek vooral aan de ouders: mocht u bij het zien van deze indeling toch wat vragen hebben of 
verbaasd de wenkbrauwen opgetrokken hebben? Neem dan even de tijd om de indeling op u in te laten 
werken en de positieve kanten ervan te zien. Toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met 
ondergetekende (de eerste dagen vooral per e-mail). We willen immers allemaal hetzelfde: Heerlijk 
sporten op een optimale manier voor alle kinderen. Daar komen we dus altijd uit! 
 
B1 
Liset te  van Di jk  Mart i jn  D i jks t ra  
Maaike Ridder  Max Hulsebosch 
Shei la  Herber t  R ick van Dasler  
Vera Lagerwerf  S imon Kok 
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B2 
Fleur  van Duin Fabian de Jong 
Inge van Dop Joost  van Dalen 
I r is  van Paassen Luuk vd Nouweland 
Ki t ty  V i jverberg Nick Herber t  
Noa de Meulmeester  Rol f  Jansen 
 
B3 
Amber van Gi ls  F lor is  Pr ins 
Noort je  van Geest  J immy vd Meer 
Richel le  van Rui jven Mart i jn  Pot ters  
Romy vd Meer Maté Ridder  
Vera Barendse 
 
C1 
Dames select ie  
I r is  Lagerwerf  Bas Ridder  
Ju l ia  vd Mout Jan-Pieter  Vermeer  
Ju l ia  van Geest  Luca Hagemans 
Laura vd E i jk  Wouter  Di jks t ra  
L iz  vd Meer 
Tessa van Di jk  
Tessa Boers 
 
C2 
2 dames C-select ie  
Amber Jans Freek van Vl ie t  
Cai t lyn Kraus Jordy Lammers 
Ju l ia  vd E i jk  Lorenzo Matth i jsse 
Kim van Dop 
Rosanne Mulder  
 
C3 
Emma Looi jenga Bart  van Seters  
Mar i t  van Nieuwkerk Ivar  vd Stok 
Sanne Poot  Jason Herber t  
Norah Schr ie l  
Jy t te  Sto lze 
Maaike de Wol f  
 
D1 
Annel ie  Pr ins David van Di jk   
E l ise Ri jsd i jk  Jasper vd E i jk  
Emma vd Bos Koert  R idder  
K im Vreugdenhi l  Romeo Kortekaas 
Romy Lansbergen 
 
D2 
El ise van Geest  Daan Boekest i jn  
Jo l i jn  van Eendenburg David van Geest  
Laura Wiedmann Nie ls  van Nieuwkerk  
Mar i th  Moster t  Thomas Kle i jweg 
Sanne van Oudheusden 
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D3 
Al ic ia  van Di jk   Bas van Kester  
I lse S laman Daan van Oudheusden 
L isa van Oudheusden Jens Berkhout  
Sanne Dikkenberg Luke Aarts  
 
 
D4 
Dione van Weele Just in  Vermeer 
Indy van Baar le  Stan Kei jzer  
Jordan Verkade Sven Donker  
Mar leen Poot  T im van Di jk  
 
   
D5 
Anouk Hoogendonk Gui l lermo Zuur 
Mar i t  Schr ie l  Joshua van Beek 
Mette  Bongaards Lev i  van Baar le  
Nova Post  Lucas Bruurmi jn  
 Roald Molenaar  
 
E1 
Mieke Sto lze T im Krapels  
Renske van Kester  T im van L ier   
Sanne Ri jsd i jk  
 
 
E2 
Brecht  vd Meer  Kees Moster t  
Isa Sto lk  Mi lan Lansbergen 
Nouky Staats  
 
 
E3 
Anne van Geest  
Chr is ty  Hanemaai jer  
Este l le  de Zeeuw 
Jonne vd Meer 
Luna Koornneef  
 
 
E4 
Maaike Slaman Igor  Str ik   
Maart je  van Leeuwen Sven van Di jk  
Yara Vreugdenhi l  
 
 
E5 
I r is  Staat  Daan van Seters  
Isabel  vd Berg Lucas Elgersma 
 Tr is tan Hagemans 
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Overige E – nader in te  delen 
Danique van Wensen 
F loor  Boekest i jn  
Jet te  Dukker  
J i l l  Koornneef  
Joël le  van Di jk   
Ju l ia  Vreugdenhi l  
Lot te  Vermeer 
Naïma van Beek 
Noort je  van Vl ie t  
Rosann vd Beukel  
Sanne Hanemaai jer  
Yara van Baar le  
 
F – nader in te  delen 
El ise Koole 
F ieke Koornneef  
F inne Elenbaas 
Lenne vd Voorn 
Robin Hartho l t  
Roos Oussoren 
Tobias van Vl ie t  
 
 
 
 
Verslag NK 1 tegen 1 
Zondag 31 mei was het NK 1 tegen 1 bij ONDO. Bij de junioren mocht Laurens Verbaan meedoen, zijn 
aangever was vriendin Judith Goedendorp. In de poulewedstrijden (poule D) moest hij het opnemen 
tegen Bram Habermehl (VEO), Mark Klop (PKC), Mats Rodenburg (DALTO) en Kaj Esser (Fortuna). 
Tegen Bram en Mats speelde Laurens gelijk (2-2), waar winst zeker mogelijk was geweest. Tegen Kaj 
wist Laurens een knappe overwinning te behalen, 6-4 en toen kwam het er in de laatste wedstrijd op aan. 
Tegen Mark was winst nodig om door te gaan naar de kwartfinales. Laurens had aanvallend maar twee 
punten behaald en dus mocht hij verdedigend niet te veel punten tegen krijgen. Helaas wist Mark al gauw 
de nodige punten te maken en hiermee waren Mark en Kaj vanuit poule D door naar de kwartfinales. 
Jammer Laurens! 
 
 
Einde seizoen 
Nog 1 keer een overzicht van de laatste weken van het seizoen. 
 
Datum  
Zaterdag 30 mei Laatste competitieronde 
Woensdag 3 juni Schoolkorfbaltoernooi bij VALTO 
Zaterdag 6 juni Nederlands Kampioenschap D-pupillen bij VALTO 

Nederlands Kampioenschap C-aspiranten in Assen 
Zaterdag 13 juni Oefenwedstrijden jeugd in nieuwe samenstelling 
1-19 juni (3 weken) Training jeugd in nieuwe samenstelling 

F: Week van 1 juni NIET, daarna op maandag om 18 uur 
E: Donderdagen om 18 uur 
D: Donderdagen om 19 uur 
A,B,C: Dinsdagen om 19 uur 

Zaterdag 20 juni Einddag 
Weekend 26-28 juni Jeugdweekend 
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Toptrainers 5/8 

1e dinsdag vd maand Rob van der Stelt  

2e dinsdag vd maand Arnold Kok 

3e dinsdag vd maand Mark van Geest 

4e dinsdag vd maand Johan van der Meer 

5e dinsdag vd maand Bart van Muyen 

 
 
Herhaling berichten 
 
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! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 
OPROEP 
Zoals jullie weten organiseert VALTO op 6 juni aanstaande het NK voor D-jeugd hoofdklasse. De 
organisatie is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers: 

• Veldcommissaris, die zorgt er o.a. voor dat het veld gereed is, wedstrijden op tijd beginnen, geen 
supporters op het veld komen 

• Team begeleiders, die zorgt er o.a. voor aanspreekpunt voor de vereniging, dat de namen van de 
spelers/speelsters doorgegeven worden aan de speaker, dat de wedstrijdformulieren zijn 
ingevuld. En je bent hun supporter. 

• Parkeerwachter (alleen ochtend), zorgt o.a. voor dat bussen naar een bus parkeerplaats gaan, 
geeft bij volle parkeerplaats aan waar andere parkeerplaatsen zijn. 

• Bar en keuken personeel 

Meld je aan via nk@ckv-valto.nl of 06-20162280 (Joke), heb je nog vragen aarzel dan niet om contact op 
te nemen. 
 
Namens de organisatie Jan Jaap Elenbaas en Joke van Oudheusden 
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Jeugdbestuur, een avondje meepraten 
Ik heb eerder al aangegeven dat we als bestuur heel graag een keer van de jeugd willen horen hoe zij 
denken over de vereniging en vooral ook de toekomst van de club! 
 
We hebben daar nu woensdag 10 juni voor vastgesteld. Op die avond zijn er als het goed is geen 
trainingen meer en starten we de avond met heerlijke pannenkoeken die wij voor jullie gaan bakken. 
Vanaf 18.00 uur gaan we beginnen. Daarna volgen er wat leuke opdrachten in groepjes. We zijn voor 
20.30 uur weer klaar. 
 
Inmiddels hebben zicht al best wat jeugdspelers aangemeld uit D, C en B teams. Daar kunnen nog wel 
wat kinderen bij, dus lijkt het je wat? Geef het dan door via bestuur@ckv-valto.nl. 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
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 
 
 
 
 
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.  
 
29-05  E3 en E4 
05-06  E5 en E6 
12-06  D1  

19-06  F1 en F2 
26-06  Geen schoonmaak 
03-07  B1 en B2 

 
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes, Hans Ridder 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
Zaterdag 30 mei 2015 Laatste competitiewedstrijden 
Maandag 1 juni 2015 Start trainen in nieuwe samenstelling 
Woensdag 3 juni 2015 Schoolkorfbaltoernooi 
Zaterdag 6 juni 2015 NK D-pupillen bij VALTO 
Zaterdag 13 juni 2015 Oefenwedstrijden jeugd nieuwe samenstelling 
Zaterdag 20 juni 2015 VALTO Einddag  
26 t/m 28 juni 2015 VALTO Jeugdweekend 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 8 en de weg naar het kampioenschap 
Op een winderige dinsdagavond vertrok een compleet VALTO 8 richting Voorburg om de wedstrijd tegen VEO 6 in te 
halen. Er stond deze avond wat op het spel. Namelijk de plek om de eerste plaats in de poule. Met allebei 2 
verliespunten tot nu toe waren we aan elkaar gewaagd. Met inschieten de ‘hoge’ kant opzoeken om er met de influiten 
door de scheidsrechter achter te komen dat de wind vrijwel geheel was gaan liggen dus er van een hoge kant geen 
sprake meer was. Met een sterke bank met Martin, Peter en Leonie stonden de andere 8 spelers voor vertrouwen in het 
veld. De eerste 10 minuten leek het een beetje aftasten. Veo opende de score, 1-0, waarna Marleen vrij snel de 
gelijkmaker maakte. Wisselen van vak en een nieuwe verse aanval aan de slag. Zowel in de aanval van VEO als in de 
aanval van VALTO wilden de doelpunten niet vallen. Het lukte VALTO niet om de afvang te pakken door twee stevige 
heren in dit vak waardoor het vaak na 1 doelpoging leidde tot balverlies. Uiteindelijke lukte het Arie om de 1-2 te scoren. 
Daarna kreeg VALTO een stip mee die vakkundig naast gegooid werd… Gelukkig kregen we een herkansing en ging 
deze stip er wel in. Nog een paar minuten te gaan in de eerste helft en de verdediging die zich de spierpijn in de 
bovenbenen had gelopen mocht eindelijk weer gaan aanvallen. Met een 1-3 voorsprong gingen we naar de thee. Kort 
besproken hoe nu verder: afvang beter regelen en lekker het eigen spel spelen. 
Peter kwam in het veld voor Bart. Hij mocht even warmdraaien in de verdediging. Maar lang duurde dat niet. Michiel nam 
een schitterende doorloop, verdedigd door een dame, en gooide hem nog raak ook! 1-4. Daarna was VEO aan de beurt 
om de 2-4 te scoren. Hierdoor mocht het andere vak weer aanvallen. Dit werd een korte aanvalbeurt. Met een score van 
2 doelpunten uit 4 schoten van Peter stonden ze gewoon weer in de verdediging. Maar met deze 2 doelpunten was de 
stand 2-6 en was het gat definitief geslagen. Vervolgens was het Rosanne en daarna Sjors die de stand op 2-7 en 2-8 
bracht. In het andere vak werd goed uitverdedigd waardoor de bal onder de korf onderschept kon worden en Helma hem 
er alleen nog maar in hoefde te gooien: 2-9. Het volgende doelpunt kwam van VEO waarbij VALTO bij een stand van 3-9 
besloot om de wedstrijd ‘uit te spelen’. De versnelling ging daardoor 3 standen lager waardoor het spel blijkbaar af en toe 
niet meer om aan te zien was. Althans, dat deed de bank ons geloven :-).  
VEO wist er nog een 4-9 uit te slepen maar toen was de tijd toch echt voorbij! VALTO staat nu 2 punten boven VEO met 
nog twee wedstrijden te gaan. Komende dinsdagavond wacht de nummer drie uit de ranglijst: Velocitas! Nog zo’n 
winstpartij en VALTO 8 gaat zich opmaken voor een kampioensfeestje op 30 mei a.s.! 
 
 
 
VALTO C1- Maassluis C1 
Afgelopen zaterdag (16 mei) 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 
 
 
VEO D3 – VALTO D4 
Zaterdag 16 mei stond de laatste wedstrijd voor VALTO D4 op het programma. Deze wedstrijd werd tegen VEO D3 
gespeeld. De vorige wedstrijd tegen deze ploeg eindigde in een 5-4 overwinning voor VALTO. Dit moest nog een keer 
mogelijk zijn. In de aanval begonnen Daan, Tim, Laura en Sanne. In de verdediging stonden Stan, Justin, Ilse en Jordan. 
Bart uit de D3 was onze reserve en speelde de tweede helft in plaats van Daan. De wedstrijd begon. Oeps 1-0 voor 
VEO, en gelijk 2-0. Toen een strafworp en 3-0. !. Binnen 5 minuten keek de D4 tegen een 3-0 achterstand aan. Er 
moest duidelijk iets gebeuren. Tim had dat begrepen. Met de 3-1 bracht hij de D4 weer een beetje terug in de wedstrijd. 
Helaas scoorde VEO in de aanval daarop de 4-1 en had VEO binnen 12,5 minuut al 4 in liggen. Daan maakte vlak voor 
de wissel nog de 4-2. Na de vakwissel was het de beurt aan het andere vak om de stand een beter aanzien te geven. 
Met de 4-3 van Justin was VALTO weer helemaal terug in de wedstrijd. Althans dat dachten we. Door 2 keer matig 
verdedigen scoorde VEO in de laatste minuut van de eerste helft nog 2 keer en gingen we rusten met een 6-3 
achterstand. Het harde werken in de eerste helft had helemaal niets opgeleverd. Dit moest anders. Scherper zijn in de 
verdediging en de kansen beter afmaken. Aan deze vraag werd in de tweede helft voldoen. Na 12,5 minuut spelen in de 
tweede helft was het namelijk geen 6-3 voor VEO maar 6-7 voor VALTO. Bart en Sanne hadden beide 2 keer gescoord. 
Gelijk na de vakwissel maakte Jordan zelfs de 6-8 en gingen we geloven in een overwinning tegen VEO. Helaas lukte dit 
niet en scoorde VEO nog 2 keer. De eindstand 8-8. Het was een leuke en spannende wedstrijd om te zien.  Bart bedankt 
voor het invallen. 
 
        Groeten Sjors 
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VALTO Einddag 2015 
 
 
 
Op 20 juni zal het seizoen weer afgesloten worden met de einddag.  
 
Met ’s- ochtends een zeskamp voor de C, D, E en F in jungle-sferen en ‘s-middags is er voor ieder wat wils, 
door een combinatie van het mix-toernooi en de zeskamp. Net als vorig jaar worden de teams gemixed.  
Even ter duidelijkheid, als je toevallig wat anders hebt die dag, waar we niet vanuit gaan, moet je je als 
spelend lid afmelden.  
Wil er familie, vrienden, buren etc. meedoen dan moeten die aangemeld worden.  
Dit kan door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.  
 
Na dit zeskamp zal natuurlijk het schietttoernooi volgen, dus train de komende tijd nog hard en misschien 
win je wel dit jaar. Onderstaand de winnaars van vorig jaar. 

o F en Welpen: Sanne Rijsdijk 
o E en D: Bas Ridder 
o C t/m Senioren: Frank de Rijcke 

 
Aanmelden voor het schiettoernooi, kan via onderstaande link: 
http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2015/ 
 
Lekker eten en drinken mag natuurlijk niet missen op een einddag. De bar en keuken zijn daarom open en 
voorzien iedereen graag van wat te eten of te drinken. Tot 16:00 uur is er een aangepaste kaart bestaande 
uit: Kroket; Frikadel; Tosti en Patat.  
 
 
Na 16:00 uur gaan we over tot een overheerlijke BBQ. 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende menu’s: 
S(mall) : 1 stuk sate, 1 hamburger, 1 frikandel € 7,00 
M(edium): 2 stuks sate, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,50 
L(arge): 3 stuks sate, 1 hamburger, 1 worst, 1 filetlapje, 1 gemarineerde kipfilet , 1 slaatje € 13,50 

 
Bij deze menu's zit patat, saus, stokbrood e.d. inbegrepen. 
 
 
Er zijn ook nog kindermenu's: 
K1: Patat + kroket € 3,00 
K2: Patat + frikandel € 3,00 
 
Voor de BBQ of het kindermenu moet je inschrijven. Inschrijven is gemakkelijk en kan door geld over te 
maken naar Rabobank rekening: 340448296 ten name van “ckv VALTO inzake AC” te De Lier. Vermeld 
hierbij duidelijk je voor– en achternaam en het gekozen menu. Bij meerdere personen moet je goed duidelijk 
maken voor welke personen het bestemd is anders worden de bonnen alleen aan de rekeninghouder 
gegeven. Inschrijven voor een menu kan tot vrijdag 13 juni! 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden op de volgende onderdelen: 

- Beste speelster senioren; 
- Beste speler senioren; 
- De talentvolste speelster; 
- De talentvolste speler; 
- De beste trainer/coach; 

 
Dus zet vast in je agenda 20 juni einddag VALTO 
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