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Nabeschouwingen 
 
Senioren 
Ons vlaggenschip Valto 1 speelde haar laatste wedstrijd tegen Korbatjo en dat bleek geen 
makkelijke pot te worden. Het eerste ging in haar laatste competitie wedstrijd met 15-12 ten onder 
maar eindigde alsnog op de al eerder behaalde 2e plek in de poule.  
Valto 2 wat al eerder gepromoveerd was naar de 1e klasse speelde voor Valto 1 ook tegen Korbatjo 
en het tweede kon deze zaterdag wel een vuist maken, de vuist resulteerde in een 10-12 
overwinning. Valto 3 speelde deze week doordeweeks haar wedstrijd tegen Vriendenschaar 3, met 
sterk spel werd er thuis in De Lier met 13-9 gewonnen van Vriendenschaar. Valto 4 raakte 
hoogstwaarschijnlijk geinspireerd door deze uitslag, want enthousiast trokken zij ten strijde tegen 
onze buren uit Maasland en wisten dezelfde uitslag op het bord te zetten tegen ODO, 13-9 winst. 
Valto 5 ontving KVS uit Scheveningen en nadat het 5e al eerder in het seizoen kampioen werd, was 
ook KVS een slachtoffer van het 5e, er werd met 12-9 gewonnen. Een uitgedunt Valto 6 vertrok naar 
Delft, waar het DES trof, een wedstrijd die normaal beide kanten op kan vallen. Ook deze zaterdag 
was dat zo, alleen trok DES aan het langste eind en won zo met 10-8. Valto 7 speelde deze 
zaterdag tegen Fluks 3 en deze bleken net te sterk te zijn voor ons 7e, er werd met 9-5 verloren.  
Voor Valto 8 stond afgelopen zaterdag alles op het spel, want het kampioenschap kon binnen 
gehaald worden. Na een eerste helft waarin al een ruime voorsprong werd behaald, moest er 
gestaakt worden in de rust door teveel blessures aan de kant van Velocitas. Valto 8 was zo na 1 
helft al kampioen!  
 
A-jeugd 
Valto A1 vertrok deze zaterdag naar Excelsior om daar de laatste competitie wedstrijd te spelen in 
de 1e klasse en sloot deze winnend af door de punten uit Delft mee te nemen, einduitslag een 8-15 
overwinning.  
De A2 speelde haar laatste competitie wedstrijd tegen Velocitas en na het verlies eerder 
doordeweeks was het vastberaden om het seizoen mooi af te sluiten. Met een overwinning van 7-13 
deed de A2 precies wat er gevraagd werd, een mooie seizoens afsluiting neerzetten.  
 
B-jeugd 
Afgelopen zaterdag de laatste wedstrijden…. 
VALTO B2 speelde uit tegen GKV B1. Thuis werd er met 5-10 verloren. Helaas was GKV nu ook 
weer een stukje sterker, al was het verschil niet zo groot als in de heenwedstrijd. Uiteindelijk werd er 
met 6-4 verloren. Met twee ruime overwinningen op de onderste uit de poule en vier verloren partijen 
tegen de nummer 1 en 2 eindigt de B2 op de derde plek in de poule. 
 
D-jeugd 
Kampioen VALTO D1 speelde uit tegen Fortuna D4, de nummer 2 in de poule. Dat VALTO D1 
eigenlijk wat te laag ingedeeld is, werd ook in deze wedstrijd duidelijk, want het werd een 2-14 
overwinning. En dat betekent dus zes overwinningen voor VALTO D1, met 54 doelpunten voor en 15 
tegen. 
VALTO D2 speelde afgelopen woensdag een inhaalwedstrijd thuis tegen SEV D1. Uit werd er met 1-
4 verloren. Dit keer was het een stuk spannender, maar gelukkig wist de D2 wel te winnen, 4-3. 
Hiermee eindigt de D2 met 7 punten uit 6 wedstrijden stevig op de tweede plek in de poule, achter 
kampioen HKV/OE D2.    
VALTO D3 speelde haar laatste wedstrijd thuis tegen KVS D3. Voor de vierde keer werd er dit 
seizoen tegen elkaar gespeeld. Er was al een keer gelijk gespeeld (4-4), KVS had in de zaal 
gewonnen (2-6) en de eerste veldwedstrijd werd ruim door VALTO gewonnen (11-6). Beide ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en dat bleek ook dit keer. De wedstrijd ging gelijk op, maar werd 
uiteindelijk helaas nipt door KVS gewonnen, 4-5. Hiermee eindigt de D3 nog wel net boven KVS met 
7 punten op een tweede plek achter kampioen GKV D2.   
 
E-Jeugd 
Valto E1 speelde haar kampioenswedstrijd tegen Refleks E1. Dit jaar was deze ploeg al meerdere 
keren voorbij gekomen als tegenstander en het lukte eigenlijk nooit om te winnen. Dit keer was het 
erop of eronder voor het kampioenschap. Valto heeft de hele wedstrijd de schouders eronder gezet 
wat tot een ruststand van 4-4 leidde. De tweede helft was Valto de sterkere en won zo de wedstrijd 
met 8-6. Valto en Refleks eindigden hiermee samen op de eerste plaats. Uiteraard werd dit gevierd 
met taart en limonade! 
Valto E2 speelde uit tegen Dijkvogels E1. Hier werd eerder al met 4-1 van gewonnen dus de 
papieren waren goed. Dit bleek ook wel uit de uitslag van deze wedstrijd: 7-10 in het voordeel van 
Valto. Hiermee eindigt Valto heel netjes op de tweede plek in de poule.  
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Valto E6 speelde uit tegen Fortuna E8. Dit was een lastige tegenstander en dat bleek ook wel uit de 
uitslag. Ze eindigen hiermee op een gedeelde 3e plaats in een poule met 7 team. Mooi in de 
middenmoot dus. 
 
F-Jeugd 
Valto F1 speelde haar kampioenswedstrijd tegen koploper KVS. Uit werd er nipt verloren dus alle 
kansen lagen nog open. Valto startte ijzersterk en heeft de wedstrijd niet uit handen gegeven. Met 
rust stond er al een ruime voorsprong op het bord en kon de taart al voorzichtig uit de koelkast 
gehaald worden. Ook in de tweede helft liet Valto geen steken meer vallen waardoor de uitslag een 
20-6 werd. Hiermee eindigden Valto en KVS ook samen op de eerste plaats. De F1 werd na de 
wedstrijd onder luid applaus van de E1 de Villa binnengehaald om ook hun verdiende stuk taart op te 
smikkelen! 
Valto F3 mocht haar laatste wedstrijd uit bij DES spelen. Thuis werd er nipt met 7-8 verloren en ook 
nu waren de teams erg aan elkaar gewaagd. De F3 kwam flink achter maar knokte zich terug in de 
wedstrijd. Ze kwamen helaas net te kort voor de punten. Ook nu werd er met 1 punt verschil 
verloren: 13-12. De F3 eindigt hiermee laatste in de poule met 1 gewonnen wedstrijd en 1 wedstrijd 
gelijk gespeeld. Maar als we de uitslagen bekijken, zien we dat de F3 in deze eerste-klasse poule 
eigenlijk nooit echt is weggespeeld. Dat is echt een hele knappe prestatie voor een team wat na de 
zaal pas met elkaar is gaan spelen! 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
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Nieuws van het bestuur  
 
Gepaste trots 
De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld, hoewel er nog een klein staartje is op 
maandag, VALTO 5 speelt dan haar laatste duel in Maasland. Voor deze kampioenen 
staat er natuurlijk niets meer op het spel, anders dat de eeuwige roem in een competitie 
met louter winstpartijen, 12 wedstrijden en 24 punten, wat zou dat mooi zijn. Succes 
mensen! 
 
Het vijfde was niet de enige kampioen op het veld. Eerder hebben we kunnen lezen dat VALTO 2, C1, C2, 
D1, F2 en F5 al als eerste waren geëindigd. Daar kwamen de afgelopen week nog eens 3 teams bij: VALTO 
8, E1 en F1 werden ook kampioen en zo sluiten we het seizoen heel mooi af. Ook met de gedachte dat 
VALTO 1, A1 en B1 zich wel degelijk kunnen meten met de beste teams, maar het helaas net niet haalden. 
Toch een sterk gevoel van trots op onze vereniging en dit resultaat! 
 
De laatste weken van het actieve VALTO jaar gaan in, met nog een aantal hele mooie momenten. Het NK 
voor D-jeugd dat aanstaande zaterdag plaatsvindt is, na het schoolkorfbaltoernooi de tweede in de rij. Heel 
mooi om te zien dat we in een hele korte tijd als korfbalclub zo’n toernooi kunnen organiseren. De 
voorbereidingen zijn zo goed als klaar en de laatste puntjes worden op de spreekwoordelijke i gezet. 
Bedankt aan alle mensen die te hulp zijn geschoten en hun steentje gaan bijdragen op 6 juni of dat nu al 
doen. Zo wordt iedere dag één deelnemende teams al voorgesteld op Twitter, Facebook en de website. Nu 
alleen nog hopen op prachtig weer en veel toeschouwers. 
 
Om dat laatste te bereiken roepen we niet alleen alle VALTO leden op om te komen kijken (de Assen-
gangers uitgesloten), maar proberen we ook de nodige bezoekers uit De Lier en het Westland te trekken. De 
lokale media helpen daarbij, zoals een stukje in Lierenaar en een bezoekje van Bart en ondergetekende aan 
WOS radio. Een leuk interview dat terug te luisteren is op onze website. Fijn dat we hier te gast mochten zijn 
en bijzonder om door zo’n gesprek te realiseren dat we tot veel in staat zijn en dat we het als vereniging 
gewoon heel goed doen. Met z’n allen. 
 
En dat is toch echt iets om trots op te zijn! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
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 
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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 
 
BARBEZETTING TIJDENS DE NK-D JEUGD OP 6 JUNI 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting op zaterdag 6 juni.  
• Tijdens deze dag wordt er vanachter de bar alleen koffie, thee en andere dranken geschonken. Er komt 

een extra kassa IPad (elke kassa IPad kan door meerdere mensen tegelijk gebruikt worden). 
• Buiten komt er een broodjesstand, hier worden tosti’s en broodjes kaas, ham, gezond en hamburger 

verkocht. Vanaf 8.30 kan er begonnen worden met het klaarmaken van de broodjes ham, kaas én 
gezond. 

• Ook komt er buiten een kraampje met snoep, chips en ijs. Deze stand wordt door de jeugd van de C2 
bemand. 

• Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie tijdens deze dag terecht bij GJ (06-41317088) of Niels 
(06-23781227) 

• Heel veel plezier en alvast bedankt voor jullie hulp. 
 
Naam  Bar Broodjeskraam  Snoep/ijs kraam 
Pim	  vd	  Beukel	   	   9.00-12.00 uur 

 
C2 jeugd 

Jolanda	  Koole	   	  
 

10.00-14.00 uur o.a.	  
Pamela	  Aarts	   	   12.00-15.00 uur 

 
Kitty	  Vijverberg	  
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Ramona	  v	  Dijk	   	   9.00-12.00 uur 
 

Noa	  de	  Meulmeester	  
Sjors	  van	  Dijk	   	   9.00-12.00 uur 

 
Iris	  v	  Paassen	  

Patrick	  Boeters	   	   15.00-17.30 uur 
 

Nick	  Herbert	  
Ellen	  Bosma	   	   15.00-17.30 uur 

 
Julia	  v	  G	  

Janine	  Krapels	   	   12.00-15.00 uur 
 

Liz	  vd	  Meer	  
Karin	  Valstar	   	  

 
8.30-12.00 uur Inge	  v	  Dop	  

Chantal	  van	  Kester	   	   12.00-15.00 uur 
  Liesbeth	  v	  Wingerden	   	  

 
10.00-14.00 uur 

 Ton	  van	  Spronsen	   	   15.00-17.30 uur 
  Jan	  de	  Jong	   	   10.00-12.00 uur 
  Frank	  Poot	   	  

 
14.00-17.30 uur 

 Niels	  Koole	   	  
 

14.00-17.30 uur 
 Luuk	  v	  Staalduine	   	   15.00-17.30 uur 

  Ron	  Boekestijn	   	   15.00-17.30 uur 
  Roos	  van	  Geest	   	  

 
14.00-17.30 uur 

 Marjo	  Hoogerbrugge	   	   12.00-15.00 uur 
  Heleen	  van	  Dasler	   	  

 
8.30-12.00 uur 

 Mark	  van	  Geest	   	   12.00-15.00 uur 
  Tilly	  Keijzer	   	  

 
12.00-15.00 uur 

 Marika	  van	  Geest	   	  
 

10.00-14.00 uur 
  

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Competitie klaar 
En dan ineens is de reguliere competitie klaar! In het laatste 
weekend konden we zomaar nog enkele kampioenen 
verwelkomen: Het begon in de ochtend met Valto E1 en Valto 
F1, die naast elkaar speelden.  
Valto F1 won met grote afstand. Coach en spelers proficiat. 
Valto E1 hield het wat spannender. Maar ook zij haalden hun kampioenschap binnen. 

 
Ook succes voor onze oudere garde! Valto 8 behaalde het kampioenschap. Gefeliciteerd allemaal. 
Competitie klaar, maar nog niet korfbal klaar. Zie hieronder de laatste activiteiten tot de vakantie. 
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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! 
 
Laatste weken van het seizoen 
 
Datum  
3 juni Schoolkorfbaltoernooi bij Valto 
6 juni Nederlands Kampioenschap D-pupillen bij Valto 

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

Training jeugd in nieuwe samenstelling 
teams	   dag	   datum	   tijd	   trainer(s)	  
F	   maandag	   08-‐jun	   18.00	  -‐	  19.00	  	   Nikki	  &	  Manon	  G.	  
	  	   maandag	   15-‐jun	   17.45	  -‐	  18.45	  	   Nikki	  &	  Manon	  G.	  
E	   dinsdag	   09-‐jun	   17.45	  -‐	  19.00	  	   Rianne	  K.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   17.45	  -‐	  19.00	  	   Rianne	  K.	  
D1-‐D2	   donderdag	   04-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
	  	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Frank	  R.	  &	  Mellanie	  
D3D4D5	   donderdag	   04-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
	  	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Sjors,	  Michiel,	  Lysanne	  V.,	  Jesper,	  Derk	  
C1C2C3	   dinsdag	   09-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Ron,	  Laurens	  V.,	  Pieter,	  Mandy	  H.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Ron,	  Laurens	  V.,	  Pieter,	  Mandy	  H.	  
B1	   donderdag	   11-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   	  Johan	  
	  	   donderdag	   18-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   	  Johan	  
B2-‐B3	   dinsdag	   09-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Bart	  V.	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   19.00	  -‐	  20.00	  	   Bart	  V.	  
A	   dinsdag	   09-‐jun	   i.o.m.	  Hugo	   Hugo	  
	  	   dinsdag	   16-‐jun	   i.o.m.	  Hugo	   Hugo	  

 

20 juni Einddag 
26-28 juni Jeugdweekend 

 
Fit blijven tijdens de zomervakantie – Looptraining van Arco 
Ook dit jaar is Arco Poot bereid om liefhebbers mee te nemen op een wekelijkse hardlooptraining. Deze 
training is geschikt voor iedereen met een tenminste een basisconditie. De training start op 18 juni en is elke 
donderdag om half 8 vanaf de villa. Laatste training op 6 augustus. 
 
Start nieuwe seizoen 
Zet de volgende data vast in je agenda. 
 
Datum  
4-8 Vrijwillige training selectie senioren en A 
6-8 Eerste training selectie 
8-8 Trainingsdag selectie (10-16 uur) 
11-8 Start trainingen B1 en C1 
17-8 Start trainingen overige teams 
29-8 Eerste competitieweekend 
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Oefenwedstrijden nieuwe seizoen 
Hieronder de oefenwedstrijden voor het nieuwe seizoen. 
 
Datum	   Dag	   Tijd	   Thuis	   Uit	   Lokatie	   Scheidsrechter	  

10-‐aug	   Maandag	   20:45	   Valto	  1	   Die	  Haghe	  1	   De	  Zweth/1	   Valto	  

10-‐aug	   Maandag	   19:30	   Valto	  2	   Die	  Haghe	  2	   De	  Zweth/1	   Valto	  

	  
Feestweek	  

	   	   	   	   	  15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Valto	  1	   Fiks	  1	   De	  Zweth/1	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   12:00	   Valto	  2	   Fiks	  2	   De	  Zweth/1	   Valto	  

15-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Valto	  3	   Excelsior	  3	   De	  Zweth/2	   Valto	  
15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   Valto	  A1	   DES	  A1	   De	  Zweth/1	   Valto	  

15-‐aug	   Zaterdag	   10:30	   Valto	  B1	   Achilles	  B1	   De	  Zweth/2	   Valto	  

15-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Valto	  C1	   Achilles	  C1	   De	  Zweth/1	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  17-‐aug	   Maandag	   20:30	   Valto	  A1	   Excelsior	  A1	   De	  Zweth/1	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  18-‐aug	   Dinsdag	   tbd	   KCC	  B1	   Valto	  B1	   Capelle	   KCC	  

	   	   	   	   	   	   	  19-‐aug	   Woensdag	   20:00	   Valto	  A1	   KCC	  A2	   De	  Zweth/1	   Valto	  

19-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Sporting	  Delta	  1	   Valto	  1	   Dordrecht	   SD	  
19-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Sporting	  Delta	  2	   Valto	  2	   Dordrecht	   SD	  

	   	   	   	   	   	   	  20-‐aug	   Donderdag	   18:00	   Valto	  2	   ODO	  2	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

20-‐aug	   Donderdag	   19:40	   Valto	  3	   Dijkvogels	  3	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

20-‐aug	   Donderdag	   20:50	   Valto	  1	   ONDO	  1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

	   	   	   	   	   	   	  21-‐aug	   Vrijdag	  	   18:00	   Valto	  A1	   Dijkvogels	  A1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
21-‐aug	   Vrijdag	  	   18:45	   Valto	  A2	   Dijkvogels	  A2	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

21-‐aug	   Vrijdag	   21:00	   Valto	  A1	   ONDO	  A1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

21-‐aug	   Vrijdag	   21:10	   Valto	  A2	   ONDO	  A2	   De	  Zweth/2	   Westland	  Derby's	  

	   	   	   	   	   	   	  22-‐aug	   Zaterdag	   14:20	   Valto	  A1	   ODO	  A1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
22-‐aug	   Zaterdag	   14:30	   Valto	  A2	   ODO	  A2	   De	  Zweth/2	   Westland	  Derby's	  

22-‐aug	   Zaterdag	   15:10	   Valto	  3	   CKC	  Maasssluis	  3	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  
22-‐aug	   Zaterdag	   16:30	   Valto	  2	   Dijkvogels	  2	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

22-‐aug	   Zaterdag	   16:30	   Valto	  1	   Dijkvogels	  1	   De	  Zweth/2	   Westland	  Derby's	  

22-‐aug	   Zaterdag	   19:10	   Valto	  1	   ODO	  1	   De	  Zweth/1	   Westland	  Derby's	  

	   	   	   	   	   	   	  22-‐aug	   Zaterdag	   tbd	   DES	  6	   Valto	  6	   Biesland	   DES	  
22-‐aug	   Zaterdag	   tbd	   DES	  7	   Valto	  7	   Biesland	   DES	  

22-‐aug	   Zaterdag	   13:30	   Vriendenschaar(H)	  6	   Valto	  8	   Hardinxveld	   Vriendenschaar	  

22-‐aug	   Zaterdag	   09:00	   Jeugdtoernooi	  bij	  Excelsior	   Valto	  B,C,D,E,F	   	  	   	  	  

	   	   	   	   	   	   	  24-‐aug	   Maandag	   19:30	   Valto	  3	   Achilles	  3	   De	  Zweth/2	   Valto	  

	   	   	   	   	   	   	  26-‐aug	   Woensdag	   19:30	   Valto	  4	   KCC/Delta	  Logistiek	  6	   De	  Zweth/1	   Valto	  
26-‐aug	   Woensdag	   20:45	   Valto	  5	   KCC/Delta	  Logistiek	  7	   De	  Zweth/1	   Valto	  
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Indeling Senioren / A 
We verwachten de indeling voor senioren en A-junioren te publiceren midden juni. 
 
Herhaling berichten 
 
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 
 
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 
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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 
 
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  
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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 
 
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 24 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! 
 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
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Nieuws van Activiteiten commissie 

  
De	  Lierse	  sportverenigingen	  organiseren	  ook	  in	  2015	  voor	  	  
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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Ik was er bij, maar er was weinig te doen. 
Op de regenachtige zondagmiddag me toen maar bezig gehouden met Nederlandse spreekwoorden 
gezegden. De koppelingen met de VALTO-teams kwamen zomaar uit de korf van To Val 
 
V 1 hoge bomen vangen veel wind 
V 2 goed begonnen is half gewonnen 
V 3 het is niet al goud wat er blinkt 
V 4 nakaarten heeft geen zin 
V 5 ere wie ere toekomt 
V 6 de boog kan niet altijd gespannen staan 
V 7 niet om de knikkers maar om het spel 
V 8 ervaring is de beste leermeester 
A1 een ongeluk zit in een klein hoekje 
A2 alle hens aan dek 
A3 zolang er leven is is er hoop 
B1 door schade en schande wordt men wijs 
B2 en nu de hand aan de ploeg slaan 
C1 eind goed, al goed 
C2 Wie het laatst lacht, lacht best 
C3 een streep door de rekening 
D1 eendracht maakt macht 
D2 gedane zaken nemen geen keer 

D3 het beste paard struikelt ook wel eens 
D4 een ongeluk zit in een klein hoekje 
D5 de wind waaide steeds uit een andere hoek 
E1 eerlijk zullen we alles delen 
E2 de huid zo duur mogelijk verkopen 
E3 niet geschoten is altijd mis 
E4 zonder geluk vaart niemand wel 
E5 uithuilen en opnieuw beginnen 
E6 je met hand en tand verzetten 
F1 waar een wil is is een weg 
F2 vele handen maakt het werk licht 
F3 oefening baart kunst 
F4 Al doende leert men 
F5 Jong geleerd is oud gedaan 

Trainers  ervaring is de beste leermeester  
Begeleiders  je kan niet de kool en de geit sparen 
Bestuurders  krakende wagens lopen het langst 
Scheidsrechters ach was ik maar bij moeder thuisgebleven 
To Val   de beste stuurlui staan aan de wal 
 
Hartelijke groeten, 
To Val 

Wedstrijdverslagen 
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Valto sluit seizoen af met een nederlaag 
        Sponsor: Martin Stolze b.v. 
De laatste wedstrijd van het seizoen voor Valto 1 was op zaterdag 30 mei tegen Korbatjo uit Oud-Beijerland. 
De laatste wedstrijd voor de zaal was ook tegen deze ploeg en toen moest er worden bepaald wie er als 
herfstkampioen de zaal in zou gaan. Valto won deze wedstrijd, maar heeft de koppositie helaas niet vast 
weten te houden. Valto 1 speelde zich de vorige speelronde veilig, maar Korbatjo moest winnen om ook 
veilig te zijn. Bij Valto 1 waren er wel wat blessures bij de heren. Thom Voskamp nog steeds aan zijn knie, 
Frank de Rijcke nog steeds zijn enkel, Rob de Ruiter zijn enkels en schouder en Niels Koole had een 
ontsteking. Door het ontbreken van de vaste vier heren, startten zaterdag Kees Verkade, Pieter van Muyen, 
Niels van der Lingen en Ron Boekestijn in de basis. 
De beginfase ging gelijk op en door doelpunten van Ron Boekestijn en Pieter van Muyen stond het na 10 
minuten 2-2. Hierna scoorde Korbatjo driemaal, waardoor Valto tegen een achterstand aankeek. Niet veel 
later, scoorde Kees Verkade de 5-3, maar als antwoord volgde direct de 6-3. Hierna werd er door Valto iets 
geconcentreerder verdedigd en werden er aanvallend gezien betere keuzes gemaakt, wat leidde tot drie 
doelpunten voor Valto door Ron Boekestijn, Naomi Grootscholten en Kees Verkade. De stand was weer 
gelijk, 6-6. In de laatste fase voor de rust verzilverde Korbatjo een strafworp en in de slotminuut was het Ron 
Boekestijn die de ruststand bepaalde met een schot, 7-7.  
In de tweede helft begonnen Laurens Verbaan en Ruben Kester op de plek van Niels van der Lingen en Ron 
Boekestijn. Doordat er in de verdediging iets te veel ruimte werd gelaten voor het schot, kon Korbatjo het 
verschil weer terugbrengen naar 3. Luuk van Staalduine verving Pieter van Muyen en na de 10-8 van 
Lisanne Onck en later de 11-9 van Kees Verkade kwam Lotte van Geest in het veld voor Lisanne Onck. Elke 
keer wanneer Valto scoorde om zodoende de achterstand te verkleinen, antwoordde Korbatjo eveneens met 
een doelpunt waardoor het verschil elke keer 2 à 3 doelpunten bleef. Door een goede fase van Valto 1, waar 
het verdedigend goed dicht zat en aanvallend veel kansen werden gecreëerd, kwam Valto weer helemaal 
terug in de wedstrijd door doelpunten van Ellen van der Haagen, Naomi Grootscholten en Laurens Verbaan, 
13-12. Helaas kon Valto nu net niet doordrukken en door twee afstandsschoten van Korbatjo bepaalde de 
thuisploeg de eindstand, 15-12. Korbatjo speelde zich hierdoor veilig en Valto 1 bleef ondanks de nederlaag 
op de tweede plaats staan. 
Na de wedstrijd was er nog een moment voor Ellen van der Haagen, Sharon Prins, Mirjam Boekestijn en 
Luuk van Staalduine. Deze vier spelers spelen volgend jaar helaas niet meer in de selectie. Bedankt voor 
jullie inzet afgelopen jaren! 
 
Doelpuntenmakers: Ron 3, Kees 3, Naomi 2, Pieter 1, Lisanne 1, Ellen 1 en Laurens 1 
 
Groeten Valto 1 
 
Korbatjo 2 – Valto 2  
Na twee weken rust mocht VALTO 2  aan de bak tegen Korbatjo 2.  Korbatjo  heeft een grasveld, dus had 
VALTO 2 allemaal hun grasschoenen aan.  De wedstrijd begon  met in de aanval : Niels, Ron, Manon en 
Mirjam en in de verdediging: Pieter, Luuk, Nikki en Mariska. Pas na 10 minuten viel  de eerste goal. Daarna 
liep VALTO 2 uit naar 0- 4. Maar vlak voor de rust kreeg VALTO 2 er nog 4 tegen. De ruststand was 4 – 6.  
Na de rust werden Niels, Ron, Pieter en Mirjam vervangen door: Ruben, Twan, Michiel en Lotte.  Na de rust 
bleef de wedstrijd spannend, waardoor  de eindstand  10-12. Was. Twan, Ruben, Laurens, Michiel en 
Mandy, bedankt voor het reserve zitten/spelen!  
VALTO 2 wil iedereen bedanken voor hun support dit seizoen! 
        Groetjes VALTO 2. 
De laatste loodjes voor Valto 8 
Na de ruime overwinning op concurrent VEO (9-4) had Valto 8 nog drie punten nodig om officieel kampioen 
te zijn. Deze punten moesten gepakt worden in de wedstrijden tegen Velocitas 9 en Achilles 6. Op 
dinsdagavond 26 mei was het tijd voor de wedstrijd tegen Velocitas. Bart was afwezig en Sjors had zich niet 
erg handig de dag ervoor geblesseerd en kon daardoor niet meedoen. Gelukkig was Jesper bereidt om in te 
vallen en om 19:15 vertrokken we naar Leiderdorp. Na een goede warming up begon de wedstrijd. In de 
aanval begonnen Michiel, Peter, Rosanne en Marleen. In de verdediging begonnen Arie, Martin, Helma en 
Leonie. Het eerste doelpunt was van Michiel. Velocitas maakte helaas snel gelijk. Daarna waren het Helma 
en Leonie die voor het eerst de twee doelpunten verschil op het bord zette. Deze voorsprong werd 
weggegeven door het maken van onnodige fouten en het stond 3-3. Martin maakte uit een strafworp 3-4 en 
Velocitas maakte er weer 4-4 van. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg velocitas nog een strafworp 
en ging Valto rusten met een 5-4 achterstand. Er moest duidelijk iets gebeuren. Aanvallend te weinig 
doelpunten en verdedigend te veel fouten. Fiona kwam erin voor Helma en de tweede helft kon beginnen. 
De eerste aanval van Valto was gelijk raak. Peter maakte met een mooi afstandsschot de 5-5. Daarna was 
het de beurt aan Arie die met twee rake schoten het verschil weer op twee doelpunten in het voordeel van 
Valto bracht. Velocitas maakte er 6-7 van en Michiel bracht het verschil weer terug op twee met de 6-8. 
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Hierna waren het Martin (strafworp) en Arie (doorloop) die het gat voor het eerst in de wedstrijd op vier 
doelpunten in het voordeel van Valto brachten. De wedstrijd was gespeeld dachten we. Dit was echter niet 
het geval. Velocitas scoorde twee keer op rij en het stond 8-10. Jesper kwam erin voor Peter en Helma 
kwam er nog even in voor Leonie. Na weer een doelpunt van Arie stond het 8-11. Velocitas scoorde het 
laatste doelpunt. Eindstand 9-11. Valto 8 is bijna kampioen. Doelpunten Arie 4x, Martin 2x, Michiel 2x, 
Leonie 1x, Helma 1x, Peter 1x. 
 
Na de begonnen wedstrijd tegen Velocitas was er nog maar één punt nodig voor het kampioenschap. Dit 
punt moest gepakt worden in de laatste wedstrijd van het seizoen. Op 30 mei om 13:30 werd deze wedstrijd 
gespeeld tegen Achilles 6. Sjors was goed genoeg hersteld van zijn blessure en kon met ingetapete enkel 
(met dank aan Bart) gewoon beginnen. In de aanval begonnen Sjors, Bart, Leonie en Helma. In de 
verdediging begonnen Michiel, Martin, Marleen en Fiona. Rosanne kwam de tweede helft en Peter en Arie 
zaten met al onze supporters op de bank om ons aan te moedigen. Onder luidt getrommel en begon de 
wedstrijd. Binnen 30 seconde was het 1-0 door een doorloop van Sjors. Nog geen minuut later maakte 
Leonie met een afstandsschot de 2-0. Achilles gaf Valto veel ruimte. Deze ruimte werd erg goed benut. De 
3-0 kwam van Michiel. Achilles maakte daarna 3-1. De 4-1 kwam van Sjors (strafworp). Achilles maakte er 4-
2 van door een mooi afstandsschot. Door doelpunten van Marleen en Michiel kwam er een gaatje van vier 
doelpunten. Dit gingen we niet meer weggeven. Achilles maakte nog wel de 6-3. Hierna werd de voorsprong 
door Leonie, Fiona en Michiel uitgebouwd naar 9-3. Achilles kwam nog terug met de 9-4 en bijna nog de 9-5, 
maar gelukkig werd de strafworp gemist.  De ruststand 9-4. In de rust bleek dat er drie dames van Achilles 
geblesseerd waren en niet mee verder konden. Ze hadden geen invallers bij zich en dus besloten we om de 
wedstrijd te stoppen. De ruststand werd eindstand. Wat betekende dat Valto 8 KAMPIOEN was. Alle 
supporters heel erg bedankt. Op naar volgend jaar. Doelpunten: Michiel 3x, Leonie 2x, Sjors 2x, Fiona 1x, 
Marleen 1x. 
 
Groeten Valto 8 
 
Beste, lieve, leuke kinderen van de D2, 
Hierbij willen wij graag het laatste stukje van ons seizoen met elkaar schrijven. 
Afgelopen woensdag mochten jullie je laatste wedstrijd met dit team spelen, wij mochten onze laatste 
wedstrijd van jullie coachen. We speelden een inhaal wedstrijd tegen SEV D1. 
We hadden dinsdag op de training afgesproken om er met veel plezier in te gaan en het met elkaar mooi af 
te sluiten. |We begonnen woensdag met een praatje lekker buiten in de zon, het was heerlijk weer.  Zelfs iets 
te warm volgens een aantal, dit was in de wedstrijd ook wel af en toe te merken. Sev was aan de late kant, 
maar gelukkig konden we wel lekker spelen. We dachten even dat ze niet zouden komen. Over de 
scheidsrechter hoefden we niet in de war te zitten, er waren er zelfs twee!  
De wedstrijd begon wat slapjes en de passing was niet helemaal wat het moest zijn. Ondanks de slappe 
passing af en toe was er wel van iedereen inzet. Dat is voor de coaches altijd mooi om te zien. Over de 
verdere wedstrijdverloop wijdde we niet teveel uit. Het was niet de beste wedstrijd van de D2, maar ondanks 
dat een mooie overwinning binnengehaald. De score was 4-3. Soms gaat het bij korfbal niet altijd om het 
winnen. Een wedstrijd zoals afgelopen woensdag was een wedstrijd dat het om het plezier ging en dat is 
zeker gelukt.  
Na de wedstrijd kwam Annelie met een mooi versierde zelfgemaakte cake.  Dit was natuurlijk zo opgesmuld 
met elkaar.  Er was ook nog chips en van snoepen houdt de D2 wel. We zijn heel blij dat we dit jaar jullie 
mochten helpen groeien. Als we even een korte blik werpen op het afgelopen seizoen, dan zijn wij als 
trainers/coaches heel trots op jullie! We begonnen met een mengelmoes van een team. Tessa en Kim die al 
in de D zaten, Jordi die in de E4 zat, Elise zat er nog niet zo lang op, Jasper die er later bij kwam en moet je 
jullie nu eens zien. Afgelopen woensdag na de wedstrijd, een watergevecht met elkaar en iedereen doet 
mee! Jullie zijn een heel leuk en hecht team geworden. Ook jullie persoonlijke kwaliteiten zijn enorm vooruit 
gegaan. Het begon met wat is nou precies 4-0, 3-1, 2-2? Nu kunnen we allemaal een bal heel snel rond 
laten gaan, soms is er wat sturing nodig maar jullie kunnen het wel. In de wedstrijd kan iedereen scoren, 
Jordi die er elke wedstrijd wel een balletje in gooit. We kunnen ook vrijeballen nemen, dat wisten jullie voor 
de D2 ook nog niet wat het was. Tessa en Daan de vaste nemers van de vrije bal, Tessa gooit er gerust 1 
van de 2 in, Daan heeft wat meer moeite met zijn kracht maar kan het ook!  
Vorig jaar had ik (Mandy) Daan, David en Freek ook in het team en hadden de heren nog best wat moeite 
met concentratie in de verdediging, dit gaat ook al veel beter.  Het is echt leuk om te zien hoe iedereen zo 
gegroeid is! Als je naar de indeling kijkt voor volgend jaar zegt dat eigenlijk al genoeg. Jasper naar de D1 (in 
onze ogen de meeste verassing naast Tessa), hij zit pas een aantal maanden op korfbal. Jasper begon in de 
D5 maar heeft eigenlijk al vanaf dat moment elke donderdag met ons meegedaan. Moet je hem na een 
aantal maanden zien, hij kan prima mee met ons! Wat zijn we blij dat we deze keuze hebben gemaakt. David 
en Daan nog een jaartje in de D2, prima om nog een jaartje hier in te spelen toch? Jullie hebben goeie 
heertjes boven jullie maar jullie kunnen prima schieten, zelfs op 1 been kunnen jullie al schieten. Dit kon 
zeker David heel snel op de juiste techniek! Freek en Jordi, de twee “draken”  van het stel. Met Jordi en 
Freek is het altijd een feest. Jordi heeft zijn woordje altijd klaar en Freek houdt ook wel van een grapje. 
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Helaas is Freek wel een tijdje afwezig geweest door een minder leuke reden. Ook toen hebben we met het 
team wat leuks gegeven aan Freek want we konden wel merken dat hij er niet was. Toen het zonnetje weer 
begon te schijnen kwam Freek weer gelukkig weer terug! De twee vrienden gaan samen volgend jaar in de 
C2 spelen. Ook Kim gaat in de C2 spelen, dat vindt kim wel een feestje om nog een jaar bij deze mannen te 
mogen spelen. Kim is goed in de diepe ballen gooien, blijf dit volgend jaar lekker doen! En dan nog een 
grote verrassing: Tessa in de C-selectie! Tessa wij denken dat je zeker kans maakt, ga lekker schieten. 
Schieten is jou wapen en daarnaast ben je ook nog eens super lang!  Annelie en Elise grote vriendinnen van 
elkaar die wel van lachen houden, ga lekker samen knallen in de D1.  Let op jullie techniek en dan komen 
jullie ook heel ver. Dan hebben we als laatste Jolijn, jij gaat ook net als David en Daan nog een jaar in de D2 
spelen. Blijf lekker schieten je durft al veel meer en dan komt het helemaal goed!  
Nu gaan we wel een beetje afronden zo lang dat het stukje is geworden, we weten nu wel zeker dat er 
niemand over dit leuke team heen heeft kunnen lezen! 
 
Jongens en meiden heel veel succes en plezier volgend jaar, ga allemaal je plekje vinden net als dit jaar! 
 
Groetjes Twan en Mandy!  
 
Valto E1-Refleks E1  
We begonnen met de wedstrijd goed en we stonden gauw al met 1-0 voor door Davids afstandsschot. 
Helaas scoorden Refleks met een doorloop de 1-1. 
Maar Niels die was er ook nog en die scoorden met een doorloop de 2-1. 
Het ging goed doordat Niels onder de korf  een doelpunt maakten kwamen met een voorsprong op 3-1. 
Maar Refleks scoorden met en doorloop en het stond 3-2. 
Het ging een beetje slordig in de laatste 5 minuten van de eerste helft en ze scoorden onder de korf de 3-3. 
Maar ze scoorden met een afstandsschot de 3-4. 
Het ging niet best maar gelukkig scoorden David de 4-4, en toen was het rust. 
Na de rust ging het goed en David scoorde 5-4 met een afstand schot. 
David die scoorde de 6-4 met een doorloop. 
Jammer genoeg werd het 6-5. 
Maar we geven niet op dus David dacht laat ik maar schieten en hij zat raak het dus 7-5 voor Valto. 
En nog een schot van David en hij zat raak en toen stond het 8-6 voor Valto. 
De wedstrijd was afgelopen dus we zijn kampioen met Refleks. 
We kregen snoep en lekkere taart. We hebben een leuk jaar gehad en we hebben veel geleerd. 
 
Groeten David 
 
Dijkvogels E1 – Valto E2 
Voor de E2 was het de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Het was een makkie!!!! Vorige keer hadden we ook gewonnen van dit team. Deze wedstrijd wilden we dan 
ook weer winnen, want dan waren we tweede. We begonnen slap…. Het werd 1-1, toen 2-1 achter, oeps. 
Toen gingen we pas korfballen en scoorden 2-2, 2-3, 2-4. Helaas maakten Dijkvogels ook nog wat 
doelpuntjes, het was met rust 4-5. De tweede helft ging een stuk beter en we wonnen dan ook met 7-10. 
Volgend jaar zitten we allemaal in een nieuw team! 
 
Dag meiden veel plezier en we zien elkaar wel weer. 
Groetjes, Brecht 
 
 
Valto F3-DKC F1 
VALTO F3 mocht zaterdag 16 mei eindelijk weer een wedstrijd spelen. En hoewel het weer niet erg mee zat, 
waren we er helemaal klaar voor. Zelfs Sanne was uit het gips en kon weer een kwart met ons meespelen! 
Op het programma stond  DKC F1, de uitwedstrijd hadden we verloren, dus een goede peptalk konden we 
wel gebruiken. Al snel vielen de eerste doelpunten en kregen we wat meer vertrouwen in ons zelf. Met de 
rust stond het zelfs al    7-0. De scheidsrechter had zoveel vertrouwen in ons dat wij al met de speelregels 
van de “E” gingen spelen. We moesten vrij staan om te schieten en mochten niet scoren als we werden 
verdedigd. Ook deze strenge regel, die alleen voor ons gold, mocht de pret niet drukken. We speelden super 
goed samen en bleven scoren; zo eindigden we met een fantastische 17-1 overwinning. De poule gaan we 
zeker niet winnen, maar dit was een mooie opsteker voor ons team. 30 mei spelen we onze laatste wedstrijd 
uit tegen DES en kunnen we terugkijken op een pittige, maar leerzame veldperiode. Alle invallers bij deze 
alvast bedankt voor het invallen tijdens deze veldperiode. 
Een blije coach van de F3☺  
 


