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Gezondheid! 
Vroeger dacht men dat ziektes door de lucht werden verspreid. Als er dan iemand nieste, wenste je hem of 
haar en ook jezelf 'gezondheid!' door dit hardop te zeggen. Deze Willem-Wever-wijsheid is inmiddels 
achterhaald, maar nog steeds wensen we elkaar gezondheid en hopen we dat we gezond blijven. Om de 
lichamelijke gesteldheid wat bevorderen doen we aan sport, eten we gevarieerd en leven we bewust. Dat 
houdt wat mij betreft ook in dat je af en toe een wijntje of biertje drinkt en een vette hap naar binnen werkt. 
Geluk en daarmee de innerlijke gezondheid zit hem namelijk ook in genieten. 
 
Als VALTO dragen we hier graag aan bij. We zijn een korfbalvereniging, dus het sportgedeelte zit wel goed. 
Ook het genieten zit wel goed, gezien de activiteiten binnen de club en de gezelligheid die daarbij komt 
kijken. Maar we helpen onze leden ook graag bij blessures, althans het voorkomen daarvan. De core-
stability-oefeningen werpen hun vruchten af, de verzorging binnen de selectie van Willy, de zorg bij herstel 
van Michiel en de samenwerking met AdFysio zijn erg waardevol. Hierdoor hopen we veel sportleed te 
voorkomen en mocht het toch verkeerd gaan, het zo snel mogelijk te helpen herstellen. 
 
Iets dat perfect in dit plaatje past, is een gezonde kantine. In onze ogen is dat het aanbieden én stimuleren 
van bewust eten en snacken. Afgelopen zaterdag heb je dat kunnen ervaren. De thuisspelende jeugdteams 
en hun tegenstanders kregen een stuk fruit aangeboden. De appels, bananen, snoeptomaatjes en -
komkommers voor de overige bezoekers werden te koop aangeboden, tegen een schappelijke prijs. Wat mij 
betreft een geslaagd begin van ons beleid, iets dat we gaan voorzetten de komen de weken en willen 
uitbreiden in de toekomst. Dit wordt ons overigens mede mogelijk gemaakt door de Best Fresh Group, parter 
in groente en fruit! 
 
Al met al is 'gezond' een deel van ons beleid en zeker geen onbelangrijk deel. Heb je zelf ideeën over dit 
thema, of over andere verenigingsaangelegenheden, laat het ons dan weten. Dan kan op allerlei manieren 
en op diverse momenten, waaronder op de voorjaarsvergadering voor leden, vanavond om 20.00 uur. Om 
19.45 uur staat de koffie klaar. 
 
Ik hoop je daar te zien, in blakende gezondheid!  
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 16 april 2016 
14:30 DES 1 - VALTO 1 Biesland veld 3 (40*20) J. Onstwedder 

13:00 DES 2 - VALTO 2 Biesland veld 3 (40*20) R. Peters 

13:00 Nikantes 2 - VALTO 3 Botreep veld 1 (60*30) Bas de Jong 

11:30 VALTO 4 - GKV 4 De Zwet veld 2 (40*20) (Arnold Kok) 

12:30 VALTO 5 - Achilles 5 De Zwet veld 1 (40*20) clubsr Dijkvogels (Arnold Kok) 

11:00 VALTO 8 - VEO 5 De Zwet veld 1 (40*20) Luuk van Staalduine 

14:30 DES 6 - VALTO 7 Biesland veld 7 (40*20)  
10:30 Fiks 5 - VALTO 6 Voscuyl veld 3 (gras)  
11:00 Avanti A1 - VALTO A1 De Groene Wijdte veld 1 (40*20) M.A. van Bentum 

10:15 Oranje Wit B1 - VALTO B1 Stadspolders veld 1 (40*20) Kees de Feijter 

10:00 VALTO E1 - Meervogels E2 De Zwet veld 1a (24*12) Marja de Jong 

09:00 Refleks E1 - VALTO E2 Prinses Irene veld 3 (60*30)  
10:00 VALTO E4 - Phoenix E1 De Zwet veld 1b (24*12) Lisanne Onck 

10:00 VALTO F1 - Dubbel Zes F1 De Zwet veld 1c (24*12) Lisa van Staalduine 

 
 
Rijders zaterdag 16 april 2016 
14:30 13:00 VALTO 1 Patrick Boeters Manon v.d. Ende Rob de Ruiter 
13:00 11:30 VALTO 2 Pieter van Muyen Niels van der Lingen Bart van Leeuwen 
09:00 08:10 VALTO E2 Isa Stolk Brecht van der Meer  
 
 
 
Opstellingen zaterdag 16 april 2016 
VALTO 1, 2 en 3 in onderling overleg 
 
VALTO 4: Aanwezig: 10.45 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Kees, Thomas, Laurens 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra D  
 
VALTO 5:  Aanwezig: 11.45 uur  
Heren: Marco, Mark, Arnold, Hans R, NTB 
Dames: Nia, Esther, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse 
 
VALTO 6:  Vertrek: 09.15 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniel, Bart, Nick, Wouter 
Dames: Ryanne, Inge, Imke, Mandy, Marije? 
 
VALTO 7  Vertrek: 13.30 uur 
Heren: Jelle, Rinze, Frank P, Ruud, Frank M 
Dames: Linda, Petra J, Marije, Nanne?, NTB 
 
VALTO 8  Aanwezig 10.15 uur 
Heren: Michiel, Arie, Sjors, Bart M, Peter, Martin, Arie 
Dames: Fiona, Marleen, Jolanda, Leonie, NTB 

 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 moest na het onnodige verlies vorige week in en tegen Tilburg zich herpakken tegen Victum. Het 
eerste heerste en leidde na een prima eerste helft comfortabel met 19-10 bij de thee. Daarna werd het 
echter een andere wedstrijd. De punten leken echter alsnog in de tas, ware het niet dat er in de laatste 
minuut een voorsprong van twee goals werd weggegeven: 23-23. 
VALTO 2 speelde vorige week een prima tweede helft wat uiteindelijk leidde tot een prima overwinning. Die 
overwinning moest een vervolg krijgen tegen Victum. Na een zeer spannende en moeizame wedstrijd lukte 
dit wel: 18-17. 
VALTO 3 won vorige week knap uit bij het tweede team van Weidevogels en kreeg deze week de kans dit 
een vervolg te geven tegen Vlaardingen 3. Een ervaren ploeg die het de jonge honden van het derde knap 
lastig maakte. Het derde lijkt echter de weg naar boven gevonden te hebben, want ook deze week werd er 
gewonnen: 14-11. 
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VALTO 4 had de wedstrijd bij rust al in de tas. In Delft werd Des gedesillusioneerd naar de kleedkamer 
gestuurd met een 0-17 (!!) achterstand. Naar mijn weten niet eerder vertoond op dit niveau. Na rust wisten 
de Delftenaren zich wel in de wedstrijd te knokken, maar gevaarlijk werd het niet meer voor het vierde:  20-9. 
VALTO 5 moest met een aantal invallers (waarvoor dank) aantreden bij Avanti. Waar het vrijwel de gehele 
wedstrijd gelijk opging, had het vijfde toch de langste adem. Vlak voor tijd werd de winnende treffer gemaakt 
waardoor het vijfde wederom twee punten kan bijschrijven: 9-10. 
VALTO 6 is tegen Excelsior eigenlijk geen moment in de wedstrijd geweest. De tegenstander uit Delft 
troefde het zesde op veel fronten af en kon met een 17-7 overwinning aan de versnaperingen.  
VALTO 7 mocht heerlijk ouderwets aantreden op het gras van Fiks. Op het kleine grasveld werd volop 
gescoord, helaas net niet genoeg voor VALTO. Het wist 16 goals te maken, maar liet er net eentje meer 
door: 17-16 verlies.  
VALTO 8 sloot de dag af in De Lier. De bronto’s konden echter geen harde vuist maken tegen GKV. De 
Hagenaren gingen uiteindelijk met een 11-13 overwinning terug naar de provinciehoofdstad.  
VALTO A1 was vrij. 
VALTO A2 kwam na een snelle achterstand wel terug in de wedstrijd, maar kon uiteindelijk Des toch niet 
bijhouden. De acht goals die gemaakt werden door VALTO waren er helaas net iets te weinig. Uitslag: 8-11.  
VALTO B1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B1. Het was de vierde keer dit seizoen dat beide ploegen 
tegenover elkaar stonden. Voor de zaal werd er, onder barre weersomstandigheden, gelijk gespeeld (7-7), 
en in de zaal werd er twee keer van deze ploeg verloren. Zoals al vaker dit seizoen kon VALTO lange tijd de 
score bijbenen en ging de wedstrijd gelijk op. Het laatste kwartier was echter voor Nieuwerkerk, waardoor er 
met 13-17 verloren werd.  A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Oranje Wit B1. De thuiswedstrijd tegen deze 
ploeg werd met 8-13 verloren. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Meervogels B3. In een gelijk opgaande wedstrijd, waarin maar weinig 
doelpunten vielen, werd er uiteindelijk nipt verloren, 5-6. A.s. zaterdag is de B2 vrij. Zaterdag 23 april speelt 
de B2 thuis tegen Phoenix B2. Deze ploeg heeft ook haar eerste twee wedstrijden verloren, net als VALTO 
B2, dus het zou leuk zijn als het lukt om de punten in De Lier te houden. 
VALTO B3 speelde uit tegen SEV B1. Helaas wilde het niet zo lukken bij de B3, en dan met name 
aanvallend niet. De B3 wist maar één keer te scoren en dat is te weinig om aanspraak te maken op de winst. 
Einduitslag: 6-1. A.s. zaterdag is de B3 vrij. Zaterdag 23 april spelen ze uit tegen Tempo B3, die in de eerste 
twee wedstrijden alleen een gelijkspel wist te behalen. 
VALTO C1 speelde thuis tegen Vriendenschaar C1. VALTO C1 speelde een prima wedstrijd en kwam 
meerdere keren op een voorsprong te staan. Tegen het eind van de wedstrijd kwam Vriendenschaar weer 
langszij en werd er om en om gescoord. Het kon alle kanten op en een gelijkspel was eerlijk/verdiend 
geweest, maar het geluk was aan de kant van Vriendenschaar, die er uiteindelijk met de volle winst vandoor 
ging: 7-8. A.s. zaterdag is de C1 vrij. Woensdag 20 april speelt de C1 uit tegen Danaïden C1, die afgelopen 
zaterdag toch wel enigszins verrassend met 10-7 van Nieuwerkerk wist te winnen. 
VALTO C2 speelde thuis tegen KVS C2. In de zaal werd er ook twee keer tegen deze ploeg gespeeld en 
beide wedstrijden gingen toen gelijk op, resultaat: één keer wist VALTO nipt te winnen en één keer wist KVS 
nipt te winnen. Afgelopen zaterdag ging de eerste helft ook weer gelijk op en de kleedkamers werden 
opgezocht met een kleine achterstand, 2-3. De tweede helft wist de C2 echter niet meer te scoren en KVS 
wel, waardoor er met 2-7 verloren werd. A.s. zaterdag is de C2 vrij. Zaterdag 23 april speelt de C2 thuis 
tegen koploper Fortuna C3. 
VALTO C3 speelde uit tegen ONDO C3. In de zaal werd er twee keer ruim van deze tegenstander verloren. 
Dit keer gaf VALTO C3 meer tegenstand, maar kon het toch niet voorkomen dat de winst naar ONDO ging, 
7-4. A.s. zaterdag is de C3 vrij. Zaterdag 23 april speelt de C3 uit tegen koploper Phoenix C2. 
VALTO D1 speelde uit tegen PKC D1. PKC nam het initiatief, maar VALTO liet het gat niet (te) groot 
worden, waardoor het tot het eind toe spannend bleef. En na de hele wedstrijd achter gestaan te hebben, 
was het VALTO die er uiteindelijk met de winst vandoor ging: 9-10. En doordat Vriendenschaar, toch wel 
verrassend, van Tiel verloor, staat de D1 nu met 4 punten op de eerste plaats, gevolgd door Tiel en 
Vriendenschaar met 2 punten. A.s. zaterdag is de D1 vrij. Zaterdag 23 april spelen ze uit tegen 
Vriendenschaar D1. 
VALTO D2 speelde thuis tegen Tempo D2. Na de prima wedstrijd vorige week uit tegen Weidevogels gaf de 
D2 afgelopen zaterdag niet thuis in de wedstrijd tegen Tempo. Het wilde niet, het lukte niet en het liep niet. 
Tempo maakte daar dankbaar gebruik van en wist de wedstrijd met 2-5 te winnen. A.s. zaterdag is de D2 
vrij. Zaterdag 23 april speelt de D2 uit tegen ODO D. Deze tegenstander kennen we nog van voor de zaal, 
toen ODO een maat(je) te groot was voor VALTO. 
VALTO D3 speelde uit tegen KVS D2. De D3 speelde een prima pot: er werd hard gewerkt en uiteindelijk 
ook verdiend gewonnen: 9-6. Hiermee staat de D3, na twee wedstrijden gespeeld te hebben, bovenaan met 
4 punten. KVS en HKV/OE staan op de gedeelde 2e	plek met 2 punten. Zaterdag 23 april speelt de D3 uit 
tegen HKV/OE D2. 
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VALTO D4 speelde thuis tegen ODO D2. Een prima 1e helft zorgde voor een 4-1 ruststand. In de 2e helft 
ging VALTO mee met het rommelige spel van ODO, waardoor de 2e helft wat meer gelijk op ging. 
Uiteindelijk bleek de opgebouwde voorsprong voldoende te zijn voor de overwinning: 7-4. Zaterdag 23 april 
speelt de D4 thuis tegen GKV D1. Deze ploeg wist nipt te winnen van ODO en heeft, net als VALTO, 
verloren van koploper Phoenix D1. 
VALTO D5 speelde uit tegen Dijkvogels D3. In de zaal werd er twee keer van deze ploeg gewonnen, maar 
afgelopen zaterdag werd al gauw duidelijk dat Dijkvogels zich als team positief ontwikkeld heeft. VALTO 
speelde een prima wedstrijd, maar Dijkvogels was dit keer net even een stukje beter. Er werd met 6-2 
verloren. Zaterdag 23 april speelt de D5 thuis tegen ONDO D4. Ook van deze ploeg werd twee keer 
gewonnen in de zaal. Maar aangezien ONDO de eerste veldwedstrijd gelijk heeft gespeeld tegen Dijkvogels, 
is de verwachting dat ONDO de afgelopen weken ook gegroeid is. 
VALTO E1 speelde thuis tegen ONDO E4. Deze wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen door goed spel 
van de E1. De uitslag was 13-3. Ook ALO E1 won haar wedstrijd waardoor VALTO en ALO samen 
bovenaan staan. Volgende week wacht de return tegen Meervogels E2 waar vorige keer met 4-13 
van gewonnen werd. 
VALTO E2 ging op bezoek bij ONDO E1, een pittige tegenstander. De E2 was niet compleet en ook niet 
iedereen was even fit. ONDO was hierdoor een maatje te groot en er werd met 12-7 verloren. Komende 
zaterdag gaat de E2 op bezoek bij Refleks E1. Misschien dat hier de eerste punten van deze competitie 
gepakt kunnen worden? 
VALTO E3 speelde thuis tegen DKC E1, een team met 4 grote meiden. Er werd goed samen gespeeld door 
VALTO waardoor er aan het einde van de wedstrijd een 6-5 overwinning voor VALTO op het scorebord 
stond. Komende zaterdag is de E3 vrij. 
VALTO E4 speelde weer tegen VEO E1 maar nu thuis. Na het flinke verlies van vorige week was de 
verwachting er wellicht ook niet dat winst mogelijk was. Er werd weer ruim verloren, dit keer met 4-11. 
Komende zaterdag komt Phoenix E1 op bezoek die al twee wedstrijden ruim gewonnen heeft. Hier zullen 
jullie dus vol aan de bak moeten om tegenstand te kunnen geven. 
VALTO E5 heeft het lastig in deze poule. Na verlies vorige week was de wedstrijd tegen Fortuna E1 net iets 
te lang. Er werd met 7-5 verloren. Komende zaterdag is de E5 vrij. 
VALTO E6 doet het juist goed deze competitie. Na winst vorige week werd er deze week ook gewonnen, 
van Meervogels E4. Na 40 minuten korfballen was de stand 3-9. De E6 staat hiermee mooi bovenaan! 
Komende week is de E6 vrij. 
Ook VALTO E7 doet het goed. Ook hier werd er voor de tweede week op rij gewonnen. De E7 moest de 
tweede helft wel alle zeilen bijzetten om een heertje van Dijkvogels E3 te kunnen volgen maar de 
voorsprong werd niet meer weggegeven. Er werd netjes met 8-6 gewonnen. Komende week is ook de E7 
vrij. 
Met een coach op krukken wist VALTO E8 zaterdag te winnen van Achilles E3. 
De E8 kreeg enorm veel kansen alleen het afmaken van deze kansen was soms nog lastig. Gelukkig werden 
er genoeg doelpunten gemaakt om te winnen. De uitslag van 7-4. Komende zaterdag speelt de E8 niet. 
VALTO F1 heeft tot nu toe weinig tegenstand in haar poule. Werd er vorige week heel ruim gewonnen, ook 
deze week was het krachtsverschil duidelijk in de uitslag: het werd 5-17 tegen Futura F1. Komende 
zaterdag speelt de F1 tegen Dubbel Zes F1, de enige ploeg die ook beide wedstrijden gewonnen heeft. Een 
wedstrijd om de eerste plek in de poule dus! 
VALTO F2 ging op bezoek bij KVS F2. Sommige wedstrijden zijn gewoon niet zo leuk. Gelukkig merken de 
kinderen daar dan minder van dan de mensen langs de kant. Helaas trok VALTO ook nog eens aan het 
kortste eind en werd er met 8-5 verloren. Komende zaterdag is de F2 vrij om zich op te laden om ook punten 
te gaan halen in deze competitie! 
 
 
 
Wijziging ledenadministratie 
Na jaren lang bijhouden van de ledenadministratie heeft Liesbeth het aan mij overgedragen. Liesbeth 
bedankt en veel succes bij je nieuwe AC activiteiten. 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. 
Weet je op dit moment al dat je volgend seizoen geen spelend lid wilt zijn? wil je dat dan even door geven 
aan de ledenadministratie en de TC. Op die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze 
rekening mee moeten houden voor het nieuwe seizoen. 
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2016. Hou hier rekening mee! 
 
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 
Vriendelijke groet, 
Joke van Oudheusden, Ledenadministratie CKV VALTO 
leden@ckv.valto.nl 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wat een mooie dag was het zaterdag. Heerlijk weertje op het 
korfbalveld. De selectie leek lange tijd met 6 punten deze mooie dag af 
te sluiten. Helaas, VALTO 1 verzaakte het laatste kwartier en daardoor 
werden het er maar 5. Wel mooie overwinningen van 3 en 2! 
 
De ballen mee naar huis! 
Zoals al eerder gecommuniceerd: we gaan de ballen niet meer opslaan in de rekken maar (net als in de 
zaalperiode) gaan ze gewoon mee naar huis in netten. De reden is dat wij steeds meer ballen kwijtraken als 
ze opgeslagen worden in het ballenrek, en dat we ze in de zaalperiode (als ze in netten mee naar huis gaan) 
nauwelijks kwijt raken. 
Aan de trainers / coaches het verzoek: kijk even goed hoe jullie dat met de spelers regelen. Neem ze zelf 
mee of laat de jeugdspelers helpen, maar zorg dat ze wel verantwoord op de fiets kunnen! 
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Thee of limonade? 
Genieten jullie ook van de thee of limonade in de rust van de wedstrijd? Nou, veel teams niet. De thee of 
limonade wordt vaker niet opgehaald aan de bar dan wel. Verzoek aan de leiders: stem vooraf even af met 
barpersoneel of je team wel of niet een drankje nemen in de rust. Wil je niet, hoeven de barmedewerkers dat 
ook niet in te schenken. Vraag het ook even voor je tegenstanders. Verspilling is zonde! 
 
Afronding seizoen en blik naar volgend jaar 
De TC is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Voor de spelers geldt: 
 
Datum Rekening houden met 
1 mei Uiterlijk afschrijven komend seizoen.  

Hopelijk niemand, maar mocht je besluiten om volgend jaar niet te spelen 
laat dat dan weten via leden@ckv-valto.nl of rechtstreeks aan Joke van 
Oudheusden. Blijf in elk geval overig lid en steun jouw cluppie! 

5 mei Hemelvaart toernooi bij Veo  
De maand juni Trainen jeugd in nieuwe samenstelling 
18 juni  Toernooi voor aantal jeugdteams in nieuwe samenstelling 
Juli Wekelijkse looptraining o.l.v. Arco Poot op donderdagavond 
4 Augustus Eerste training voor VALTO 1, 2, A1, A2 
15 Augustus Eerste training voor VALTO 3,4,5, B1, C1, D1 
22 Augustus Eerste training overige teams. 

 
Het jaarschema voor komend jaar 
Deze week komt ook het jaarschema voor komend jaar online op de VALTO site. Check daar welke weken 
en weekenden vrij zijn en je met een gerust hart op vakantie kan! 
 
Video analyse, ook van jouw wedstrijd? 
Bij VALTO is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend 
kan worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem 
contact op met ondergetekende indien je interesse hebt.  
 
Top trainers VALTO 6/7/8 
Week vd maand Trainer 

1e  Bart van Muyen 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Johan van der Meer 
5e  ? 

 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
 
 

Ziggo Dome – Korfbal Leaguefinale – 2016 
Aanstaande zaterdag gaat het dan gebeuren! We gaan met 70 man naar de korfbal league finale die voor 
het eerst in de Ziggo Dome gespeeld wordt. 
De eerste finaleplaats is voor PKC, die in de play-offs won van KZ. De andere finale plaats vereist nog een 
derde wedstrijd in de play-off tussen Top en BlauwWit. Nog steeds spannend dus. Het lijkt een prima dag te 
worden met ook nog de finale van de A-junioren, de wedstrijd om de 3e en 4e plaats in de Korfbal league en 
natuurlijk de kampioenenparade waar ons E4 en D1 in meelopen! 
  



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

WEBSHOP = OPEN



De Bijblijver, 11 april 2016 7 

 
De belangrijkste informatie: 

1) Vertrek	vanaf	Villa	VALTO	om	14:00	uur	
2) Return	in	De	Lier	naar	verwachting	tussen	half	11	en	11	uur	
3) Neem	4	euro	mee	als	reis/parkeervergoeding		voor	je	chauffeur	

Verder is het waarschijnlijk niet toegestaan consumpties mee naar binnen te nemen. Een broodje dus 
eventueel handig verpakken in je jaszak. Houd hier ook rekening mee. 
 
Detailinformatie: 

- E4 wordt gecoördineerd door Helma en Leonie. 
- D1 wordt gecoördineerd door Frank en Melanie 
- Overige deelnemers gecoördineerd door Bart 

Vervoer: 
1) Spelers VALTO 1 en 2 gaan rechtstreeks met 1 auto. 
2) E4 heeft eigen vervoer met Helma en Leonie 
3) Verder rijden: Michiel, Jan-Jaap, Petra, Johan, Anja, Henk-Jan, Dita, Joke, Hans, Marleen/Fiona, 

Ouder D1, Bart 
 

Opmerkingen:  Joke indien beter, Dita waarschijnlijk later, Hans rijdt heen en terug maar gaat niet mee, 
Marleen/Fiona alleen heen, ouder D1 alleen terug. 
 
Ouders die op de hoogte willen blijven van vertrektijd etc kunnen zich aanmelden bij ondergetekende om 
onderdeel te worden van de whatsapp groep. 
 
En dan: ER ZIJN NOG 3 KAARTEN !!!!! Sluit je aan, je ziet, alles is geregeld!!!! 
 
Kom op en ga mee! Ik beloof je een leuke avond. 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024902 

 
 
Spreekwoorden die in de sport gebruikt worden (3) 
Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd  
Tevreden zijn met de kleinst mogelijke overwinning.  
De laatste loodjes wegen het zwaarst  
Zelden gezien dat aan het einde van de wedstrijd er met lood geschoten wordt. In de jonge jaren van To 
werd er gespeeld met een leren bal. Uitsluitend en alleen bij vochtig weer werd die bal steeds zwaarder. 
Toen was het spreekwoord wel bruikbaar. 
Overdaad schaadt  
Steeds met een bal in de buurt van een korf bezig zijn is niet goed. Je moet regelmatig eten en slapen en 
genieten van de uren die je op school of werk doorbrengt. 
Door de zure appel bijten  
Een niet leuk werk afmaken. Als dit waar is dan is het beter om in de rust een stevige zoete hap te nemen: 
een banaan of een snelle Jelle. 
Water bij de wijn doen  
To vraagt zich steeds meer af of dat het geval is als de bidons gebruikt worden. 
Het been stijf houden  
Bij korfbal ernstig af te raden. 
Zijn beste beentje voorzetten  
Korfballers worden daar vanaf hun korfbalbestaan op getraind en daardoor is dit een vanzelfsprekendheid. 
Volgens het boekje  
Geldt wel voor de spelregels. Verrassingen bij aanvallen en verdedigen leiden meestal tot doelpunten en zijn 
daarom zeker aan te bevelen. Als alles trouwens volgens het boekje zou gaan dan vallen er natuurlijk heel 
veel meer doelpunten omdat dan alles goed gaat. Bij een doorloopsnelheid van een doelpunt per minuut per 
team eindigen dan alle wedstrijden in 60-60. In een enkel geval zal door vertragingstactiek er 60-59 dan wel 
59-60 op het scorebord staan. Een bijkomend voordeel is dat er geen scheidsrechters meer nodig zijn, 
immers alles gaat volgens het boekje waarvan iedereen op de hoogte is. 
Door de bomen het bos niet meer zien  
Als het eenmaal zo ver is dan moet je begrijpen dat je onderweg de verkeerde afslag hebt genomen en dat 
je vergeten was dat je niet ging naar het bos ging maar naar VALTO. 
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Met een bord voor de kop lopen  
Zeer onhandig. De korf is dan wel erg moeilijk te zien. 
Doorgaan tot het gaatje  
Speciaal geschreven voor korfballers. Pas als de bal door het gaatje is gegaan is er resultaat. 
Beter laat dan nooit  
Voor alle meelezende niet-korfballers: dit is de kans…..ga korfballen…..het is nooit te laat. 
 
         To Val 
 
PS. 
Wie antwoordt To Val met zijn eigen spreekwoordenkorfbal???????? 
Van uitstel komt afstel: pak de uitdaging gelijk op. 
Dit was voor mij de laatste spreekwoordenronde.  

 
 
 
 
 
GIGAKANGOEROEDAG op 22 april 2016 
Op vrijdagochtend 22 april 2016 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan 
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische kangoeroedag gaan 
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal 
plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een 
grote glimlach op ons veld te zien spelen.  
We beschikken dit jaar over 30 sportstudenten van het Mondriaan-College. 
 
Het projectteam is dus op zoek naar veel vrijwilligers! 
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je  
- kleuters begeleiden tijdens de spellen 
- een bardienst draaien 
- helpen bij het opbouwen  
- dansers voor de openings-act  
- informatietasjes maken 
- de wacht houden bij de in-/uitgang 
- of ben je social mediatijger 
mail dan naar gigakangoeroedag@hotmail.com of stuur ons een appje. 
 
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Projectteam Giga Kangoeroedag 
Lieselotte Koole 06-21204621 
Marja de Jong 06-28680218 
 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
11 juni 2016 VALTO EINDDAG 
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Barbezetting komende 2 weken 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur 
beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren 
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van 
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders 
ophaalt ook even een berichtje naar Teun. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit 
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen 
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de 
volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 
Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
 
Datum Dag Tijdsduur Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

13 april Wo 18.30-21.30 
WK 2tegen2 

Mariëlle 
Ridder 

Anja vd Eijk Arie Dijkstra    

        
14 april Do 19.00-23.30 Patrick 

Boeters 
    

        

16 april Za 9.15-12.00 Sandra 
Boekestijn 

Anne Marie 
Barendse 

   

16 april Za 11.00-14.00 Mieke van 
Geest 

    

16 april Za 12.00-15.00 André van 
Geest 

Arjen van Geest    

16 april Za 15.00-18.00 Ellen 
Varekamp 

Pascal van Dijk    

16 april Za 17.30-20.30 Ruben vd Lugt Wouter Wubben   Keuken is dicht 

        

21 april 
 

Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

23 april Za 8.15-12.00 Arie Dijkstra Desiree van 
Baarle 

Sandra 
Boekestijn 

  

23 april Za 12.00-15.00 Chantal van 
Kester 

Johan van 
Eendenburg 

Marco 
Lansbergen 

  

23 april Za 15.00-18.00 Simone 
Bongaards 

Ilse de Wolf Barbara Prins   

23 april Za 17.30-20.30 Anna van 
Staalduine  

Vincent 
Cornelisse 

Melanie Stolze Daniël 
Verbaan 

Laurens vd Meer 
Jolanda Koole 

 
 
 
Schoonmaken Villa 
Het veldseizoen gaat ( bijna) weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
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.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van 
belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
  



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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Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
15-04  E1 + E2 
22-04  E3+ E4 
29-04  E5+ E6 
06-05  geen schoonmaak 
13-05  E7+ E8 
20-05                   F1+ F2 
27-05                   D1 

03-06                   D2 
10-06                   D3 
17-06                   D4 
24-06                   geen schoonmaak 
01-07                   B3 
08-07                   B2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 
Sportmarathon 
De Lierse sportverenigingen organiseren ook in 2016 voor families, straten, bedrijven, (sport)vrienden en 
hokken de SPORTMARATHON 	
Datum: 2 en 3 juni	
Tijd: 19:00 - 22:00 uur	
Plaats: In en om de Vreeloohal	
Voor wie: 16+	
Inschrijving: www.lso.dlier.nl 
	
Mocht je vragen hebben dan kun je bellen of mailen naar:	
Anita Herbert	
0174 518692, herberta@live.nl 
 
 
 
 
Wedstrijdverslagen 
 
VALTO selectie pakt vijf punten dit weekend                        Sponsor: Martin Stolze B.V. 
De drie selectie teams van VALTO speelden zaterdag thuis voor de Villa. Na de zaal lijkt het 2e team zich nu 
los te weken van de onderste plaatsen. Zij staan na zaterdag op de tweede plaats, maar dit is toch maar vier 
punten boven de 7e  plaats. Voor het derde team en het vlaggenschip staat er nog meer werk te doen, want, 
hoewel het derde na de zaal 2x heeft gewonnen, komen zij nog niet los van de onderste plaatsen. VALTO 3 
speelde een prima pot tegen KV Vlaardingen, de nummer drie uit de poule, maar helaas wonnen de 
concurrenten ook hun wedstrijden. Hierdoor veranderd er niets in de stand en blijft VALTO 3 op de zesde 
plaats staan. Volgende week speelt VALTO 3 een vier punten wedstrijd tegen directe concurrent voor de 7e 
plaats Nikantes 2 in Hoogvliet. Mocht u nog een gaatje in de agenda hebben dan bent u daar van harte 
welkom om hen te steunen bij deze pot.  
VALTO 2 is wel lekker uit de zaal gekomen lijkt het tot zover. Na de overwinning met dubbele cijfers vorige 
week in Tilburg was het deze week de bedoeling om de nederlaag op VICTUM 2 in september te 
revancheren. Er werd toen met 16-11 verloren, maar met de mutaties binnen de selectie werd er nu met 
vertrouwen naar de wedstrijd uitgekeken. Na het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter ging de jacht op 
doelpunten van start. Al snel stond er een 2-0 voorsprong op het bord door Ron en Laura. Na zeven minuten 
stond het alweer 4-2 en leek het een doelpuntrijke wedstrijd te worden. Toen stokte echter de doelpunten 
stroom aan beide kanten. Men grossierden aan beide kanten in plaats fouten en schoten op de verkeerde 
momenten. Na de vierde treffer van Laurens moest het VALTO publiek ruim een kwartier wachten voor 
Pieter de korf weer wist te vinden. Gelukkig waren ook de gasten niet gelukkig in hun afronding, maar Victum 
werd in de wedstrijd gehouden door hun dames. Na elk doelpunt van VALTO hadden zij een antwoord klaar 
en hielden het verschil op twee. Bart schoot vlak voor de rust het eerste verschil van drie op het bord, maar 
een afstandsschot van de gasten zette de ruststand op 9-7.  
De tweede helft gaf een zelfde beeld als het eerste bedrijf. VALTO wat scoorde en de gasten die steeds mee 
scoorden. Het lukte maar niet om los te komen van de tegenstander. Het verschil werd nog twee maal drie 
door Lisanne en Bart bij 11-8 en 13-10, maar toen zette de gasten toch even een tussensprintje in. Binnen 
een vijftal minuten waren de rollen omgedraaid en keek VALTO tegen een 13-14 achterstand aan. 
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Tijd om weer even scherper te zijn en de ruggen te rechten voor de VALTO reserves. Pieter trok de stand 
weer gelijk, maar de gasten roken bloed en wisten uit een strafworp en een kort schot van één van die 
dekselse dames weer een voorsprong te nemen. Sinds de gelijkmaker bij 13-13 was de wedstrijd er niet 
mooier op geworden en werden vaak de grenzen van de scheidsrechter opgezocht. VALTO liet zich echter 
niet gek maken en bleef korfballend naar een oplossing zoeken. Met vier doelpunten op rij van Lisanne en 
Ron waren de rollen weer omgedraaid en leek de wedstrijd gespeeld, want de klok stond al geruime tijd stil. 
De scheidsrechter had blijkbaar een héél andere tijd op zijn klok, want de wedstrijd duurde na het stil zetten 
van de klok nog ruim vijf minuten. Dat werd nog even flink billen knijpen voor het thuispubliek toen de 
aansluitingstreffer gemaakt werd. In de slot seconden kregen de gasten nog een cadeautje aangeboden 
door de leidsman in de vorm van een strafworp voor een vermeende overtreding van Bart. Victum vergat 
echter deze buitenkans te verzilveren, waardoor er een zwaarbevochten 19-18 overwinning bij geschreven 
kon worden in de boeken.  Hiermee stijgt VALTO 2 naar de 2e plaats achter Pernix 2, wat met zes punten 
voorsprong wel erg ver is uitgelopen. Het gaatje naar de 7e plaats is kleiner, nl. 4 punten. Er zullen dus nog 
een paar wedstrijden gewonnen moeten worden om dit gat groter te maken. Volgende week kan hier een 
start mee gemaakt worden in Delft waar we moeten aantreden tegen de rode lantaarndrager DES 2. Hier 
werd echter in september niet echt overtuigend van gewonnen met 14-10, dus is support zeer welkom in 
Biesland te Delft.  
Voor het vlaggenschip is dit seizoen elke wedstrijd een finale in deze poule des doods. Ik heb in alle jaren 
dat ik nu mee loop in de korfbalwereld nog niet zo’n poule meegemaakt. De speelronde van zaterdag 
bevestigd dit des te meer met alleen Telstar wat nipt weet te winnen van Vitesse. In de andere wedstrijden 
wedstrijden werden de punten gedeeld. Zelfs de gedeeld koploper Pernix wist op eigen terrein niet verder te 
komen dan een puntendeling met de rode lantaarndrager DES 1, de tegenstander van VALTO volgende 
week. Het mag dus wel gezegd dat voor het vlaggenschip elke week een vier punten wedstrijd wordt 
gespeeld. Dit weekend zou er revanche genomen worden op Victum uit Houten, waar we met een gehavend 
VALTO 1 in september met grote verschil van verloren. Dat zou vandaag beter moeten nu we met een 
compleet team konden aantreden. Het waren wel de gasten die de openingstreffer maakten, maar daarna 
ging VALTO even los. Halverwege de eerste helft stond er een 7-2 voorsprong op het bord, waar vooral 
Frank met vier treffers niet te stoppen leek. Toch wisten de gasten in een paar minuten weer aansluiting te 
krijgen bij 7-5, maar VALTO hield de controle door zelf via Rob en Thom het verschil terug te brengen naar 
vier. Het tweede deel van de eerste helft hield VALTO de controle in de hand en zocht de kleedkamer op 
met een lekkere 16-10 voorsprong.  
 De wedstrijd was echter nog niet gespeeld, want ook het Houtens vlaggenschip liet aan het eind van het 
eerste deel zien het hard te willen spelen. De tweede helft ontaarde dan ook een beetje in een 
vechtwedstrijd met harde duels en de botsingen die voor de nodige blessure  behandelingen zorgden. Tot 
halverwege het tweede deel was er nog geen vuiltje aan de lucht en bleef het verschil vijf doelpunten. Toen 
schakelde de gasten er echter, vooral fysiek, een tandje bij en werd de wedstrijd er niet mooier op. Met wel 
héél erg close verdedigen wisten de gasten de Lierse aanvallen steeds meer te ontregelen en langzaam 
maar zeker het gaatje te dichten. Het duurde tot drie minuten voor tijd dat zij de aansluiting kregen bij 21-20. 
Dit kwam vooral doordat VALTO in de slotfase steeds vaker de verkeerde keuzes maakte en op verkeerde 
moment het schot nam, terwijl er beter wat meer tijd genomen had moeten worden om het beter neer te 
zetten. Hierdoor werden de gasten in de kaart gespeeld en zij roken hun kans dat er nog wat te halen viel in 
De Lier. Met de negende treffer van Frank werd het 23-21 met nog iets meer dan een minuut op de klokken 
en de hoeveelheid wind denk je dat de buit binnen is. Helaas wist VALTO het weer niet goed uit te spelen. 
Men bleef maar jagen op doelpunten, waarbij onnodig balverlies werd geleden. Dit leidde tot weer een 
aansluitingstreffer, maar toen had scheidsrechter Blok al aangegeven dat de laatste minuut liep. In de laatste 
aanval van VALTO werd weer op knullige wijze balverlies geleden en ging Victum vol overgave op het 
uitlokken van een strafworp. Hierin hadden zij het geluk dat de heer Blok iets gezien had wat ik op de video 
beelden maar niet in beeld krijg en kregen zij hun strafworp in de laatste seconden van de wedstrijd. In 
tegenstelling tot de heer van het 2e team hield deze heer wel het hoofd koel en benutte de opgelegde kans 
om nog een punt uit het vuur te slepen. Bij deze 23-23 stand floot de heer Blok ook gelijk voor het eind van 
de wedstrijd, waarin het vlaggenschip van VALTO een zeker lijkende overwinning in het zicht van de haven 
uit handen heeft gegeven. Het eind van deze wedstrijd zal ook deze week wel weer een poosje bij enkele 
spelers door hun hoofd blijven spoken, maar het is wel zaak om hier lering uit te trekken. Volgende week 
staat er namelijk weer een finale op het programma tegen DES 1 in Delft. Hoewel zij de rode lantaarndrager 
zijn van de poule een niet te onderschatte tegenstander. In september speelden VALTO met alleen Manon, 
Ellen en Frank als twintig plussers binnen de lijnen en wisten toen met 20-16 een degelijke overwinning te 
pakken. Gezien de resultaten in de zaal verwacht ik in Delft echter een gelijk opgaande wedstrijd waarbij uw 
support meer dan nodig is.  
       Graag tot volgende week, Arno 
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Des 5 – VALTO 4 
Afgelopen zaterdag mochten we aantreden in Delft tegen Des. Deze ploeg waren we al een paar keer 
eerder tegenkomen dit seizoen dus we wisten ongeveer wat we konden verwachten.  
Na een praatje en een beetje inschieten op het nieuwe kunstgras veld was het wachten op de 
scheidsrechter, die kwam uiteindelijk 5 minuten voor het beginnen bij de buren van Excelsior vandaan. 
Eindelijk was alles gereed voor een mooie pot korfbal, dus werd er ook maar aan begonnen. 
We vlogen werkelijk weer uit de startblokken want na een minuut of 6 stond er een 0-6 voorsprong op het 
scorebord, de aanvallen liepen lekker en verdedigend hadden we het goed onder controle. 
En die verdediging bleven we goed onder controle houden en de aanvallen bleven goed lopen en toen was 
het ineens rust en keken we is goed naar het scorebord. Op het scorebord stond een rust stand van 0-17 in 
ons voordeel. Zo’n stand hadden we nog niet veel meegemaakt met rust. 
In de rust kregen we een bekertje loeihete thee en waren we allemaal verwonderd over de eerste helft. Na 
de het praatje gingen we dus weer vol goede moed aan de 2e helft beginnen, we wilden toch proberen de lijn 
van de 1e helft door te trekken naar de 2e helft. 
Over de 2e helft kunnen we heel kort zijn die was enorm slecht, alles wat in de 1e helft goed ging en lukte 
gebeurde nu ineens niet meer.  
Hierdoor verloren we de 2e helft met 9-3 en werd de eindstand van deze pot 9-20 in ons voordeel. 
We winnen de wedstrijd wel, maar we stappen met een kater het veld af na die 2e helft. 
 
Volgende week de kraker tegen GKV 4, twee dingen zijn duidelijk voor die wedstrijd: 

1. Deze	pot	moet	gewonnen	worden	
2. De	2e	helft	moet	stukken	beter.	

Alleen als we dat allebei doen maken we weer een goede kans op het kampioenschap. 
 
We beginnen volgende om 11.30 uur aan de wedstrijd in De Lier, zorg dus dat u er bij bent, spektakel 
gegarandeerd! 
 
Met vriendelijke groet, VALTO 4 
 
 
 
 
PKC D1-VALTO D1 
We moesten vandaag  uit tegen PKC D1. 
We stonden gelijk al in de eerste minuut met twee afstand schoten van PKC  2-0 achter. 
Maar Jasper kwam met een wegtrek bal en stond het 2-1 voor PKC D1. 
daarna kreeg PKC D1 de bal en schoot met een afstandsschot 3-1. 
Daarna gingen we rondspelen en toen kreeg David een vrije kans en scoorde 3 – 2. 
Maar helaas kwam PKC weer met een afstandsschot en die zat erin en stond het 4-2. 
Maar toen maakte PKC een fout en kreeg VALTO een vrije bal. 
En koert nam de vrije bal en die zat en het stond 4-3 voor PKC. 
En een paar minuten later kwam Jasper met een afstandsschot en die scoorde hij en gelijk stond het 4-4. 
Daarna kwam David met een afstandsschot en stond 4-5 voor VALTO. 
Maar toen kwam PKC weer terug en scoorde de 5-5. 
En toen ook nog 6-5 voor PKC. 
Maar gelukkig kwam koert met korte kans en stond het weer 6-6. 
Het was bijna rust maar toen scoorde PKC de 7-6. 
En toen was het rust en stond VALTO met 7-6 achter. 
En we gingen de tweede helft weer spelen en PKC scoorde 8-6 en ook de 9-6. 
Maar PKC maakte weer een fout maar nu kregen we een strafworp. 
En koert nam de strafworp en die scoorde hij en het stond 9-7 voor PKC. 
En Romeo schoot van afstand en scoorde de 9-8. 
En David kwam ook met een afstandsschot en het stond 9-9. 
Het was heel spannend. 
Maar toen maakte PKC weer een fout en kragen we weer een strafworp en koert nam die en scoorde hem 
ook en het stond 9-10 voor VALTO. 
We hadden nog maar 1 minuut te gaan en toen floot hij af en had VALTO met 9-10 gewonnen van PKC 
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VALTO D2 – Weidevogels D1 (zaterdag 2 april) 
De wedstrijd begon en gelijk scoorde VALTO het eerste doelpunt. Het ging gelijk goed en VALTO scoorde al 
snel het tweede doelpunt waarna het 0-2 voor VALTO stond. Jammer genoeg scoorde Weidevogels ook nog 
een doelpunt waarna het 1-2 stond voor VALTO. Al snel volgde VALTO met nog een doelpunt de 1-3. Na dat 
doelpunt kwam de 1-4 voor VALTO, en gelijk ook de 1-5 erachteraan. Na dit doelpunt kwam de rust en 
gingen we even naar de kleedkamer voor het praatje. Na de rust scoorde VALTO er gelijk nog een en stond 
het 1-6. Al gauw volgde de 1-7 en ook de 1-8 en ook de 1-9, daarna volgde de 1-10 en daarna scoorde 
weidevogels er opeens 3 en eindigde de wedstrijd met 4-10 voor VALTO. 
 
        Groetjes Thomas 
 
 
 
 
VALTO D2 – Tempo D2 
Vorige week is d2 de veldcompetitie begonnen met een 
uitoverwinning. Benieuwd of deze goede start vervolg 
kon krijgen op deze frisse zaterdag ochtend. De 
tegenstander was Tempo d2, die vorige week gelijk 
speelde tegen Odo. In de eerste 10 minuten ging de 
wedstrijd gelijk op met over en weer kansen. Daarna 
kwam Tempo beter in zijn spel en scoorde voor rust uit 
een afstand schot en 2 doorloopjes. VALTO leek 
enigszins geschrokken en liet de tegenstander zijn gang 
gaan. Na de rust stond er een veel feller VALTO in het 
veld. Zij lieten zich niet uit het veld slaan door de snelle 
0-4 van Tempo. Door 2 afstandsschoten van Marith en 
Thomas kwam VALTO terug tot 2-4. Maar het was 
Tempo die uiteindelijk de wedstrijd besliste, 2-5. Tempo was een maatje te groot, maar met de inzet in de 
tweede helft zat het wel goed! 
 
       Vader van Marith 
 
 
VALTO D4 – ODO D2 
Vandaag stond de eerste thuiswedstrijd op het programma van het buitenseizoen tegen ODO  D2 uit 
Maasland.  We stonden ingeroosterd na de middag waardoor iedereen lekker uit kon slapen op een paar 
spelers na die al eerder een wedstrijdje hadden ingevallen bij een ander team. Op Joah na was het team 
compleet en met 2 meiden die graag mee wilde doen stond er een brede selectie op het veld.  
De eerste helft stonden Stan, Sven, Marleen en Indy in het ene vak en Justin, Tim, Jordan en Dione in het 
andere vak en begon de wedstrijd met aardig wat kansjes. De mannen hadden gelijk de smaak te pakken en 
mede door goed aangeven van de meiden werd er lustig op los gescoord. Dat is het leuke van een 
teamsport:  de meiden hebben de jongens nodig en de jongens de meiden en door met elkaar samen te 
spelen kunnen doelpunten niet uitblijven.  Justin wist de eerste helft 2x tot scoren te komen, Tim 1x, Sven 1x 
en Stan 1x waardoor de ruststand uiteindelijk op 5-1 uitkwam. 
In de tweede helft werd Sven gewisseld voor Mink en kwam Sanne erin voor Jordan.  Halverwege de 2e helft 
mocht Jolijn ook nog even meedoen waardoor iedereen  wat speelminuten had gekregen van de coaches 
Lysanne en Jesper. Helaas liep de score niet zo hard op als in de eerste helft maar toch wist Justin er nog 2 
in te gooien waardoor VALTO uiteindelijk 7x gescoord had in 50 minuten. ODO wist de 2e helft wat beter met 
de kansen om te gaan en kwamen daardoor ook nog 3x in tot scoren waardoor de eind uitslag op 7-4 kwam.  
Een mooi resultaat waarmee iedereen kan leven en vol goede moed naar de volgende wedstrijd gekeken 
kan worden.  Sanne en Jolijn bedankt voor het meespelen en het massaal meegekomen publiek bedankt 
voor de support. 
 
 
Dijkvogels D3 – VALTO D5 
Zaterdag 9 april speelden we een uitwedstrijd bij de Dijkvogels in Maasdijk. Levi ging dit keer niet mee en 
daarvoor kwam Tim van Dijk ons team versterken. Al snel scoorde de Dijkvogels 1-0 en kregen ze stafworp 
die ze gelukkig mistte. Na het wisselen wist Joshua met een heel mooi schot de stand op 1-1 te brengen. 
Ikzelf kreeg ook nog een strafworp mee, maar die schoot ik helaas over de korf. 
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In de eerste helft ging het gelijk op en waren we gewaagd aan de tegenstander. 
Na de rust ging het voor ons even iets minder en daar haalde de Dijkvogels hun voordeel uit en wisten snel 
2x achter elkaar te scoren. 
Marit scoorde gelukkig met ook een super mooi schot. 3-2, maar hierna werd er door de Dijkvogels 2x met 
een afstand schot gescoord. Jammer. Ikzelf schoot nog een schot erin, maar deze werd helaas afgekeurd 
door de scheids omdat hij verdedigd was. We kwamen wel weer goed terug in de wedstrijd en er werd veel 
geschoten op de korf, maar het ging  aan onze kant niet meer gebeuren. De tegenstanders hadden wel nog 
1 x geluk en dat bracht de eindstand op 6-2. Toch waren de coaches meer tevreden over deze wedstrijd, die 
we verloren. Dan over de wedstrijd van vorige week, die we wel gewonnen hadden? Best gek. 
 
       Nova 
 
 
 
Fortuna E1 - VALTO E5	
Vanmorgen gingen we naar Delft toe. Een heerlijk zonnetje! De wedstijd begon al goed.	
Isabel scoorde al snel 0-1. Maar Fortuna maakte even later 1-1.	
En er volgde nog 2 punten, 3-1.	
Er werd goed overgespeeld.	
Tristan scoorde en het werd 3-2.	
Daarna scoorde Lucas er nog een en stonden we gelijk met de rust!	
In de rust even wat drinken en bijpraten voor de 2e helft.	
Fortuna was nu wat sterker.	
Het werd 4-3 en toen scoorde Lucas er weer een, 4-4.	
Zo bleef het best spannend voor iedereen.	
Fortuna maakte er weer een, 5-4 .	
Toen de laatste 10 minuten nog. Er werd nog hard gewerkt om te scoren.	
Helaas had Fortuna weer twee keer gescoord, 7-4.	
De laatste minuten er nog flink tegen aan.	
Daan scoorde er een, 7-5.	
En toen was de wedstijd afgelopen.	
VALTO had verloren, maar E5 heeft goed z'n best gedaan.	
Lysanne, bedankt voor het coachen!	
		 	 	 	 	 Groetjes, Daan en Corine	
  
 
 
 
VALTO E3 – DKC E1 
Hoi allemaal, 
Vandaag speelde wij tegen DKC E1 thuis. 
Het was een spannende wedstrijd. 
Eerst scoorde DKC 0-1 ze verdedigde goed maar……scoorde wij 1-1. 
We speelde heel fel op de bal ….maar toen schoot DKC weer 1-2. 
Daarna scoorde wij weer en was het 2-2 met de rust. 
Rust……………….. 
Na de rust schoten wij weer raak 3-2 en werd het 3-3. 
En scoorde wij weer 4-3 en daarna DKC weer en werd het 4-4. 
Het bleef spannend maar we hebben toch gewonnen  met 6-5. 
Het was heel leuk omdat we ook heel goed samen speelde. 
 
        Luna Koornneef 
  
 
 
 
VALTO E4 – VEO E1 
Vandaag spelen we een tegen dezelfde tegenstander als vorige week, maar nu spelen we thuis. Omdat 
Maartje en Igor er niet bij kunnen zijn, vallen Estelle en Luna uit de E3 bij ons in. Fijn meiden! Vorige 
wedstrijd werden we in de 1e 10 minuten direct overvallen door een sterk spelend VEO. 
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Vandaag gaat het in het begin nog aardig gelijk op. Sven opent de score met een prachtige treffer, maar 
even later krijgen we helaas een strafworp tegen. Na 10 minuten is de stand 1-1.  Dan krijgen we een 
tegendoelpunt, maar scoort Estelle de 2-2. Dat is de stand met de rust.  Na de rust zakt ons tempo een 
beetje in, met name bij het verdedigen zijn we er niet snel genoeg bij. We krijgen een flink aantal doelpunten 
om de oren. We scoren zelf nog 2 keer, maar de eindstand is 4-11! Na de wedstrijd krijgen we van VALTO 
een lekkere gezonde traktatie: een appel of banaan. Maaike en Sven gaan beide nog een wedstrijd invallen 
bij de E3. Succes met trainen en tot volgende week. 
      Groetjes van Ineke, de moeder van Yara 
 
 
 
 
 
Futura - VALTO F1 
Na de monsterzege van vorige week, moesten we afgelopen zaterdag naar Futura. De wedstrijd begon om 
09:30, het zonnetjes scheen en de temperatuur was aangenaam. Het kon dus niet mis gaan. Het begin was 
wel wat stroef. We kregen veel kansen, maar ze gingen er niet zo makkelijk in als vorige week. Na 10 min 
staat het 0-3. Dat wij de betere ploeg zijn is wel duidelijk, alleen blijven de doelpunten nog even uit. Futura 
krijgt een aantal kansen waaruit ze er 1 weten te scoren. Wij laten ons daar gelukkig niet door van de wijs 
brengen en gaan gewoon door met aanvallen. Zelfs door het geschreeuw van de coach van Futura laten we 
ons niet afleiden. In de rust staat het 1-8.  De doelpunten vallen inmiddels wel en het lukt iedereen om te 
scoren. Wij winnen dan ook de tweede wedstrijd met een eindstand van 5-17. 
 
      Groetjes van Lenne 
  
  
 
 
 
KVS Maritiem F2 – VALTO F2 
Opnieuw naar Scheveningen. De oefenwedstrijd voor het veldseizoen speelden we twee weken geleden ook 
tegen KVS Maritiem F2. Die wedstrijd wonnen we, dus we hadden goede hoop. 
De wedstrijd verliep alleen anders dan vorige keer.  
Waar wij vorige keer de hele wedstrijd voor hadden gestaan, waren de rollen dit keer omgedraaid. 
KVS wist de korf goed te bereiken en na een kwartier stonden we 3-0 achter.  Superspeler mocht erin. En 
gelukkig wist Frenk 3-1 te maken. Jammer genoeg wist KVS er daarna 4-1 en 5-1 van te maken.  
Gelukkig lukte het Sara te scoren en was de stand 5-2. Ook Jasmijn wist de korf te vinden, maar die werd 
jammer genoeg afgekeurd. Toon en Isis hebben ook meerdere pogingen gedaan, maar de bal wilde er niet 
in deze week. 
Vervolgens maakte KVS er 6-2 en 7-2 van. Maar daarna werden ze bij VALTO F2 wakker en lukte het Frenk, 
Elise en Sara er drie achter elkaar te scoren en stond het 7-5. Met nog enkele minuten voor de boeg hadden 
we nog hoop, maar KVS wist er in de laatste minuut nog 8-5 van te maken. 
Helaas verloren.  
       Elise en Louise 
 
 
 
 
 
Gezocht 
Verleden week donderdagavond, 7 april, ben ik mijn trainingsbroek kwijtgeraakt. 
Ik heb mijn broek opgehangen in de kleedkamer (rond 19.15 uur) en toen ik na het trainen (rond 20.45 uur) 
terug kwam in de kleedkamer hing hij er niet meer. 
Is er misschien iemand die mijn trainingsbroek (per ongeluk) heeft meegenomen? 
Ik hoop het, je kan mij bellen op: 0626510144. 
 
Vera Lagerwerf  
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Beste allemaal, 
Ik ben namens de TC weer begonnen met het invullen van de trainers/coaches voor het nieuwe seizoen.  
We krijgen weer veel teams met veel leuke en enthousiaste kinderen die het korfballespelletje willen spelen, 
willen leren spelen en hierin ook beter willen worden.  
En daar hebben we uiteraard jullie hulp weer bij nodig. 
  
 
Volgend seizoen willen we ook starten met de KT2 cursus. (www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-
opleidingen/korfbaltrainer-2/). Dit is echt een aanrader. Het helpt je bij het maken van je trainingen, maar ook 
hoe om te gaan met bepaalde situaties op de training. Het is ook een mooi moment om deze situaties met 
elkaar te delen. De duur van deze cursus is twaalf weken. Ook als je verder wilt in het trainersvak is dit de 
benodigde basis. Je kunt daarna de vervolgcursus (KT3) doen. 
Je kunt je hiervoor ook alvast opgeven. 
  
 
Via deze weg wil ik jullie vragen om onderstaande vragen in te vullen en dit graag deze week via de mail aan 
mij te sturen, zodat ik ermee aan de slag kan gaan. 
  
Naam:           … 
Welke leeftijdsgroep zou je trainen willen geven:  … 
Met wie wil je trainen geven:    … 
Vanaf hoe laat kan je trainen geven:  … 
Wil je (ook) coachen:       … 
Wil je deelnemen aan de KT2 cursus  : … 
  
Opmerkingen:        … 
  
  
 
Zoals eerder al gemeld zijn we bezig om de trainingsopzetten aan te passen. Jullie hebben twee weken 
terug in de bijblijver kunnen lezen dat hierover nog een trainersavond komt, de datum is nog niet geprikt, 
maar dit zal in april plaatsvinden.  
  
 
Alvast bedankt en als je nog vragen of opmerking hebt die je liever niet via de mail wilt versturen, schroom 
niet om me aan te schieten als je me op het veld ziet. 
  
 
 
Groet, 
Johan van der Meer 
CKV VALTO te De Lier 
Tel.: 06-53154889 
e-mail: cooAenB@ckv-valto.nl 
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Barpersoneel gezocht 
Gezocht barpersoneel voor De Grote Swikker Party op 21 mei.  
Vanaf 20.00 uur tot 02.00 uur.  
Mag ook in shifts. 
 
Meld je aan bij gj stolk 
Tel: 06 -41317088 
Of pgjstolkdelier@gmail.com 
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Beste korfballiefhebbers uit het Westland 
CKV VALTO organiseert woensdag 13 april 2016 een WK (Westlands Kampioenschap) 2 tegen 2 korfbal 
voor de A en B jeugd! Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner 
strijden tegen een ander koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels een beetje aangepast…. 
Maar die vertellen we jullie pas 13 april! 
De inloop van het evenement start om 18:45. Om 19:00 zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en 
om 21:00 zal het evenement ongeveer klaar zijn. 
Ook de A en B teams van CKV ONDO, CKV Dijkvogels en ODO Maasland zijn van harte welkom! 
 
 
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-VALTO.nl. 
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Woensdag 20 april 2016 
19:30 KZ Danaiden C1 - VALTO C1 Montgomerystraat veld 1 (40*20) R.S. Mahadewsing 

 
 
 
Zaterdag 23 april 2016 
15:30 VALTO 1 - Vitesse 1 De Zwet veld 1 (40*20) Stephan Everts (Huib Dorp) 

14:00 VALTO 2 - Vitesse 2 De Zwet veld 1 (40*20) M. van Roon (Huib v Dorp) 

13:00 VALTO 3 - KVS / Maritiem 5 De Zwet veld 2 (40*20) G. Breedveld (Huib v Dorp) 

11:00 Excelsior 4 - VALTO 4 Biesland veld 1 (40*20)  
14:00 ALO 4 - VALTO 5 Bosjes van Pex veld 1 (60*30)  
12:00 Weidevogels 5 - VALTO 8 Merenveld veld 1 (40*20)  
14:30 VALTO 6 - Avanti 10 De Zwet veld 2 (40*20) Hans Ridder 

12:30 VALTO A1 - Weidevogels A1 De Zwet veld 1 (40*20) B. v Vreeswijk (Huib Dorp) 

17:00 VALTO A2 - ODO A2 De Zwet veld 1 (40*20) Marco Boekestijn 

11:15 VALTO B1 - KCC natural B1 De Zwet veld 1 (40*20) F. Walvis (Huib van Dorp) 

17:00 VALTO B2 - Phoenix B2 De Zwet veld 2 (40*20) Steven Vijverberg 

11:45 Tempo B3 - VALTO B3 Zegersloot veld 2 (40*20)  
12:00 VALTO C1 - KZ Danaiden C1 De Zwet veld 2 (40*20) D. Boogaard (Huib v Dorp) 

11:00 VALTO C2 - Fortuna  C3 De Zwet veld 2 (40*20) Marije van Dalen 

13:00 Phoenix C2 - VALTO C3 Doornenplantsoen veld 1 (40*20)  
12:15 Vriendenschaar D1 - VALTO D1 Sluisweg veld 1 (40*20)  
09:00 ODO D1 - VALTO D2 De Commandeur veld 1 (40*20)  
10:00 VALTO D4 - GKV D1 De Zwet veld 2 (40*20) Denise Herbert 

12:00 HKV/Eibernest D2 - VALTO D3 HKV/Ons Eibernest veld 2 (40*20) Harry Ebben 

09:00 VALTO D5 - ONDO D4 De Zwet veld 2 (40*20) Jelle Boeters 

11:30 ALO E1 - VALTO E1 Bosjes van Pex veld 1 (60*30) Pim Spek 

10:00 VALTO E2 - Refleks E1 De Zwet veld 1a (24*12) Alex Kok 

09:00 VALTO E3 - Avanti E5 De Zwet veld 1b (24*12) Simon Kok 

10:00 VALTO E4 - Lynx E1 De Zwet veld 1b (24*12) Ryanne Boeters 

10:00 VALTO E5 - SEV E2 De Zwet veld 1c (24*12) Rosalie Prins 

09:00 Meervogels E3 - VALTO E7 Vernedesportpark veld 1 (40*20)  
12:00 Avanti E9 - VALTO E6 De Groene Wijdte veld 3 (24*12)  
09:00 VALTO E8 - Fortuna  E5 De Zwet veld 1a (24*12) Rick van Dasler 

10:00 Dubbel Zes F1 - VALTO F1 Stokroosveld veld 1 (40*20)  
10:00 Weidevogels F1 - VALTO F2 Merenveld veld 2b (24*12)  
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 april 2016 
12:30 VALTO A1 - Fortuna Logistiek A2 De Zwet veld 1 (40*20) Chris Hermans (Arnold Kok) 

11:00 VALTO D4 - Phoenix D1 De Zwet veld 2 (40*20) Petra Dijkstra 

 




