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#ditisVALTO 
 
Wie het twitterend korfballand een beetje volgt, heeft waarschijnlijk de hashtag #thisiskorfball wel eens 
voorbij zien komen. Het zijn vaak momenten die worden vastgelegd en typisch zijn voor korfbal en die de 
sport geweldig maken. Afgelopen week waren er een aantal van die momenten, typisch korfbal, maar zéker 
ook typisch VALTO. 
 
Op dinsdag was er een trainersavond. Met een grote opkomst en goede interactie was het een zeer 
geslaagde avond. Hierdoor blijkt maar weer hoe betrokken de trainers van VALTO zijn, dat ze iets willen 
leren en daarmee hun trainingen bij onze club nog verder willen verbeteren. Mooi om te zien en écht het 
VALTO van nu. 
 
Op vrijdag was er de AdFysio Giga Kangoeroedag. Wederom een grote opkomst, wat resulteerde in een 
veld vol kinderen uit de groepen 1 en 2 van alle basisscholen in De Lier. Onze mogelijk toekomstige 
Kangoeroes. Ik heb kunnen zien hoe ze zich vermaakt hebben met de spelletjes en hoe ze kennis hebben 
gemaakt met onze vereniging. Strak geregisseerd door Marja en Lieselotte, geholpen door vele vrijwilligers. 
Het zou geweldig zijn als we van deze groepen een aantal enthousiaste starters kunnen verwelkomen! Met 
inmiddels de derde editie achter de rug is dit evenement zeker typisch VALTO te noemen. 
 
Op zaterdag sloten we de week af met de 12e competitieronde. Er kan niet altijd gewonnen worden, maar er 
zaten een paar mooie resultaten tussen. Was het geen revanche, dan was het wel een wedstrijd op weg 
naar het kampioenschap of misschien wel naar een NK. Tussen de wedstrijden van 2 en 1 door, hebben we 
twee mijlpalen gevierd. Als eerste het certificaat 'Arbitrageproof' wat we uitgereikt hebben gekregen door de 
korfbalbond en als tweede de ingebruikname van de zonnepanelen. Beide gebeurtenissen hadden niet 
kunnen plaatsvinden zonder de support van vele vrijwilligers en sponsors, waarvoor we ze hebben bedankt. 
En met 'we' bedoel ik dan een volle kantine, inclusief Hendrik Jan Brandsma als afvaardiging van de bond en 
wethouder Mohamed El Mokaddem. Weer een prachtig voorbeeld van hoe VALTO in beweging is en blijft. 
 
Afsluitend was er de meer dan lekkere dagschotel, in een meer dan gezellige ambiance. De spareribs van 
Laurens gingen er goed in, met als toetje het toch wel bijzonder komische duo DV en GJ, die als ware 
raddraaiers de ene na de andere prijs van bekende en minder bekende sponsoren, via dubieuze 
lotenverkopers aan het publiek wist te slijten. Ik heb zomaar een idee dat dit een vervolg gaat krijgen in een 
iets minder dubieuze, maar zeker even hilarische vorm. Ik heb alvast een bijzondere prijs in gedachten die ik 
graag zou willen sponsoren. Heren, ik hoor graag van jullie.  
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Het einde van een mooie dit-is-echt-VALTO-week en een nieuwe staat al weer voor de deur. Hoewel, even 
rustig aan misschien in de meivakantie. Het zou wel leuk zijn als VALTO A1 en D4 wat support krijgen 
aanstaande zaterdag, als enige thuisspelers op het programma, vanaf een uur of 11. Mocht je weg zijn, of 
andere plannen hebben, geniet daar dan van. Een hele fijne vakantie toegewenst! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
ps: onthoud de hashtag #ditisVALTO … die gaan we nog gebruiken! 
 
 
 
 
 
Zaterdag 30 april 2016 
14:00 Weidevogels 3 - VALTO 4 Merenveld veld 1 (40*20) D. Bubberman 

12:30 VALTO A1 - Fortuna  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 

 
 
Opstellingen zaterdag 30 april 2016 
VALTO 4:  Vertrek: 12.45 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens 
Dames: Anne-Roos, Laura H, Lisa R, Lisa S, Petra D, Antoinette 
 
 
 
 
Uitslagen 23 april 2016 
VALTO 1 Vitesse 1 19 - 17 
VALTO 2 Vitesse 2 14 - 13 
VALTO 3 KVS / Maritiem 5 7 - 15 
Excelsior 4 VALTO 4 13 - 21 
ALO 4 VALTO 5 7 -   8 
Weidevogels 5 VALTO 8 12 - 15 
VALTO 6 Avanti 10 8 - 10 
VALTO A1 Weidevogels A1 19 - 11 
VALTO A2 ODO A2 7 -   3 
VALTO B1 KCC / SO natural B1 10 -   8 
VALTO B2 Phoenix B2 5 -   8 
Tempo B3 VALTO B3 5 -   9 
VALTO C1 KZ Danaiden C1 5 -   7 
KZ Danaiden C1 VALTO C1 13 - 12 
VALTO C2 Fortuna / Delta Logistiek C3 5 -   6 
Phoenix C2 VALTO C3 12 -   5 
Vriendenschaar D1 VALTO D1 7 -   8 
ODO D1 VALTO D2 9 -   3 
VALTO D4 GKV D1 2 -   6 
HKV / Ons Eibernest D2 VALTO D3 6 -   2 
VALTO D5 ONDO D4 4 -   8 
ALO E1 VALTO E1 10 - 13 
VALTO E2 Refleks E1 2 -   7 
VALTO E3 Avanti E5 2 -   6 
VALTO E4 Lynx E1 3 -   6 
VALTO E5 SEV E2 11 -   1 
De Meervogels E3 VALTO E7 5 -   3 
Avanti E9 VALTO E6 7 - 15 
VALTO E8 Fortuna / Delta Logistiek E5 5 -   9 
Dubbel Zes F1 VALTO F1 11 - 13 
Weidevogels F1 VALTO F2 10 -   6 
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Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Waar er voor de zaal nog verloren werd van deze ploeg, 
stond VALTO nu vrijwel de gehele wedstrijd aan de goede kant van de score. Na een snelle 0-2 achterstand 
werd er in het restant niet meer tegen een achterstand aangekeken en zodoende won het eerste met 19-17. 
Door wat verrassende uitslagen in de poule, ligt alles nu weer open. Het gat naar de onderkant van de 
ranglijst lijkt groot genoeg, echter is er naar boven nog van alles mogelijk.  
VALTO 2 speelde ook tegen Vitesse. Ook het tweede had voor de zaal van deze ploeg verloren. Net als bij 
het eerste was het tweede dit keer wel de betere partij. Waar het kwaliteitsverschil niet goed in de score tot 
uitdrukking kwam, was het echter uiteindelijk wel groot genoeg om de winst en dus de belangrijke twee 
punten binnen te slepen: 14-13. 
VALTO 3 kon de reeks van drie overwinningen na de zaal niet voortzetten en ging ten onder tegen KVS. Erg 
zonde, er had zeker meer in gezeten. Bij winst was VALTO over KVS heengegaan op de ranglijst, maar nu 
ziet het de ‘Vissen’ verder uitlopen. Het gat met de onderste ploegen lijkt echter wel groot genoeg om 
verzekerd te zijn van handhaving.  
VALTO 4 overtuigde wederom en won vrij eenvoudig bij Excelsior. De hekkensluiter in de poule kon het 
VALTO niet lastig maken. Uiteindelijk werd er eenvoudig met 13-21 gewonnen. Bovendien verloor 
concurrent GKV, waardoor het vierde nu 3 punten los is met nog een wedstrijd extra te spelen. Deze 
wedstrijd wordt volgende week gespeeld tegen Weidevogels, en dat is nu net de ploeg die won van GKV. 
VALTO 5 speelde een zeer moeizame wedstrijd tegen het Haagse Alo. Alo, een middenmoter in de 4e 
klasse, maakte het koploper VALTO dusdanig lastig dat het tot de laatste snik spannend bleef. Het vijfde wist 
de overwinning uiteindelijk wel over de streep te trekken: 7-8. 
VALTO 6 kon thuis tegen het tiende seniorenteam van Avanti geen potten breken. In een wedstrijd waarin 
weinig gescoord werd, wist Avanti toch net iets beter om te gaan met de omstandigheden: 8-10. 
VALTO 7 was vrij.  
VALTO 8 speelde de uitwedstrijd tegen Weidevogels in Bleiswijk. Het achtste heerste de gehele wedstrijd en 
had bij rust al een comfortabel gat geslagen. Mede door een tactische wissel van Weidevogels kwamen zij 
nog wat beter in het spel, maar ze konden het achtste niet meer bijhalen: 12-15. 
VALTO A1 speelde thuis tegen Weidevogels A1, de ploeg van toekomstig VALTO A1 trainer Michael Dissel. 
De A1 voerde vanaf het eerste fluitsignaal de boventoon en kon zich af en toe wat slordigheidjes 
permitteren. Er werd lustig op los gescoord, wat uiteindelijk leidde tot een 19-11 overwinning. Concurrenten 
Maassluis en Avanti lieten wederom punten liggen, waardoor de A1 nu koploper is en zelfs nog een 
wedstrijd extra te spelen heeft. 
VALTO A2 sloot de dag af tegen ODO A2. De A2 had het wat moeilijk de laatste wedstrijden, en ook nu ging 
het allemaal niet vanzelf. De A2 wist echter wel de winst over de streep te trekken en pakt zo weer eens de 
volle buit:   
VALTO B1 speelde thuis tegen koploper KCC B1. In de voorbeschouwingen van KCC was al te lezen dat 
VALTO voor hen een makkelijke tegenstander was, die vorige week nog met 22-2 van het veld was geveegd 
door Oranje Wit. Deze wedstrijd was voor hen dus min of meer al in de pocket. Maar dan ken je VALTO B1 
nog niet! Dit keer was de B1 namelijk op volle sterkte en konden ze laten zien dat ze wel degelijk goed 
kunnen korfballen. KCC kwam er vooral aanvallend niet aan te pas, omdat er als team goed verdedigd werd. 
Zo wist VALTO de hele wedstrijd voor te staan en bleven de punten lekker in De Lier, 10-8. Prima sportieve 
revanche op vorige week. Zaterdag 7 mei speelt de B1 uit tegen Vitesse B1. Thuis werd er tegen dit team 
gelijk gespeeld, maar gezien de stand en de groei die de B1 heeft doorgemaakt, moet het mogelijk zijn om 
ook hier de volle winst te pakken. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Phoenix B2. Na de zaal wil het nog niet zo lukken bij de B2. Dit keer werd er 
tegen een ploeg gespeeld die ook nog geen punten had weten te pakken, dus beide ploegen waren er op 
gebrand om de eerste winstpunten binnen te halen. Tot aan de rust ging het gelijk op, 2-2, en kon het nog 
alle kanten op. Helaas voor VALTO wist Phoenix in de 2e	helft een gaatje te slaan, waardoor er uiteindelijk 
met 5-8 verloren werd. Zaterdag 7 mei staat gelijk de returnwedstrijd tegen Phoenix op het programma. 
Misschien dat het kwartje dan de andere kant op valt. 
VALTO B3 speelde uit tegen Tempo B3. Er werd een goede wedstrijd gespeeld, die eindigde in een 5-9 
overwinning voor VALTO. Doordat koploper SEV verloor van één van de andere tegenstanders, staat de B3 
nu samen met SEV aan kop met vier punten uit drie wedstrijden. Op de 3e	plek volgt dan Madjoe B2 met drie 
punten, dus het is een spannende poule. Zaterdag 7 mei speelt de B3 thuis tegen Tempo B3 en is winst 
noodzakelijk om de koppositie te behouden. 
VALTO C1 kwam deze week twee keer in actie tegen dezelfde tegenstander: Danaïden C1. Woensdag werd 
er tegen deze tegenstander uit gespeeld. De hele wedstrijd ging het gelijk op en in een doelpuntrijke 
wedstrijd trok VALTO C1 net weer aan het kortste eind, want er werd met 13-12 verloren. Afgelopen 
zaterdag kwam Danaïden C1 naar De Lier en was de C1 er op gebrand om de eerste punten van de 
competitie binnen te slepen. Ook nu ging de wedstrijd weer gelijk op, maar VALTO wist er voor het mooie te 
weinig te maken, waardoor er ook nu weer verloren werd, 5-7. De eerstvolgende wedstrijd voor de C1 is pas 
op zaterdag 21 mei, dan spelen ze uit tegen Vriendenschaar C1. 
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VALTO C2 speelde thuis tegen koploper Fortuna C3. Fortuna had nog alles gewonnen en VALTO had nog 
alles verloren, maar dat verschil was in het veld niet terug te zien. In een gelijk opgaande wedstrijd was het 
uiteindelijk Fortuna die er met de punten vandoor ging, want zij wisten met een nipt verschil te winnen, 5-6. 
Zaterdag 14 mei speelt de C2 de uitwedstrijd tegen Fortuna en misschien dat het dan wel lukt om de punten 
binnen te halen. 
VALTO C3 speelde uit tegen koploper Phoenix C2. Helaas was Phoenix een maatje te groot voor VALTO en 
scoorden ze net even wat makkelijker dan VALTO. Het werd uiteindelijk 12-5. Zaterdag 7 mei komt Phoenix 
C2 naar De Lier voor de returnwedstrijd. 
VALTO D1 speelde uit tegen Vriendenschaar D1. Een slechte eerste helft resulteerde in een 4-0 ruststand, 
waarna het zaak was om in de 2e	helft beter spel te laten zien. Dit werd door de D1 goed opgepakt, want al 
gauw was de spanning in de wedstrijd weer helemaal terug en was alles weer mogelijk. Een spannende 
laatste fase brak aan, waarin VALTO D1 nog knap de overwinning wist binnen te slepen, 7-8. Doordat de 
andere tegenstanders in de poule tegen elkaar punten laten liggen, staat de D1 nu bovenaan in de poule 
met 6 punten, terwijl de andere drie tegenstanders ‘pas’ twee punten hebben behaald. Een goed 
uitgangspunt voor onze D1, met het oog op het NK….. Zaterdag 7 mei speelt de D1 thuis tegen 
Vriendenschaar D1. 
VALTO D2 speelde uit tegen één van de koplopers, ODO D1. Voor de zaal werd er ook al tegen deze ploeg 
gespeeld en werd er twee keer verloren. Na een goed zaalseizoen te hebben gedraaid, was het nu zaak om 
te kijken of er tegen ODO een beter resultaat behaald kon worden. Totdat het 5 minuten voor tijd ging 
regenen, ging de wedstrijd gelijk op en kon het nog alle kanten op. Helaas werd in die laatste minuten de 
wedstrijd volledig uit handen gegeven en werd er uiteindelijk met 9-3 verloren. Zaterdag 7 mei komt ODO D1 
naar De Lier. Hopelijk schijnt dan de zon…… 
VALTO D3 speelde uit tegen HKV/OE D2. Van beide kanten een matige eerste helft, wat resulteerde in een 
1-0 ruststand voor HKV. Na rust wist VALTO al snel op een 2-2 gelijke stand te komen en leek het uit te 
draaien op een spannend vervolg. Maar helaas wist HKV toen een paar keer op rij te scoren en was de koek 
bij VALTO op. Eindstand 6-2. Zaterdag 7 mei staat de thuiswedstrijd tegen HKV op het programma en bij 
winst ligt de weg naar het kampioenschap weer helemaal open. 
VALTO D4 speelde thuis tegen GKV D1. De D4 speelt in een spannende poule, waar iedereen dicht bij 
elkaar ligt en veel uitslagen nipte overwinningen zijn. Afgelopen zaterdag had de D4 het echter wel moeilijk 
met GKV. Dit resulteerde in een 2-6 uitslag. In de poule staan nu twee ploegen op 4 punten: GKV D1 en 
Phoenix D1 en twee ploegen op 2 punten: VALTO D4 en ODO D2. A.s. zaterdag speelt de D4 thuis tegen 
Phoenix D1. Uit werd er nipt verloren, 5-4. Als de D4 dit keer zelf weet te winnen, is alles weer mogelijk. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ONDO D4. De verwachtingen voor dit veldseizoen waren hoog gespannen, 
omdat VALTO D5 drie tegenstanders zou treffen, waar in de zaal van gewonnen was. Helaas wil het buiten 
nog niet zo lukken. Ook dit keer tegen ONDO had de D5 het moeilijk. Het koude en natte weer hielp daar 
ook niet bij….. Het werd uiteindelijk 4-8. Zaterdag 7 mei speelt de D5 uit tegen ONDO D4. 
VALTO E1 ging op bezoek bij mede-koploper ALO E1. De E1 ging vol voor de winst en niet zonder resultaat. 
Aan het einde van de wedstrijd was de uitslag 10-13 en gingen de punten mee naar De Lier. Hiermee staat 
de E1 mooi bovenaan in de poule. Zaterdag 14 mei is pas de volgende wedstrijd van de E1, wederom tegen 
ALO, maar dit keer thuis. Als deze wedstrijd gewonnen wordt, is het kampioenschap een feit! 
VALTO E2 kreeg Refleks E1 op bezoek. Uit werd er al met ruime cijfers verloren en ook deze keer kon de 
E2 niet voldoende tegenstand bieden. Er werd met 2-7 verloren. De E2 staat hiermee nog steeds puntloos 
onderaan in de poule. De E2 speelt pas om 21 mei weer een wedstrijd. 
VALTO E3 kreeg Avanti E5 op bezoek. Aan het begin leek het dat de E3 de sterkere ploeg was maar Avanti 
was zuiverder in de afronding waardoor ze uitliepen naar een voorsprong. Toen het aan het einde van de 
tweede helft heel hard ging regenen, werd de wedstrijd iets eerder afgefloten en nam Avanti de punten mee 
naar Pijnacker door een 2-6 overwinning. Op 7 mei staat de return tegen Avanti op het programma, 
misschien dat er dan meer uit te halen is. 
VALTO E4 speelde thuis tegen Lynx E1. In het begin leek de E4 de sterkere ploeg maar al snel kwam Lynx 
beter in de wedstrijd. Zij hadden een paar lange heren waar wij moeite mee hadden. En net als vorige 
week wat de tegenstander gretiger waardoor er veel balverlies was. Tel daar een paar afstandschoten van 
Lynx bij op en mooie kansen van VALTO die er niet in gaan en er staat zomaar een 3-6 nederlaag op het 
bord. Op donderdag 19 mei is de return bij Lynx. 
VALTO E5 had nog geen punten deze competitie maar heeft daar tegen SEV verandering in gebracht. Door 
een ruime 11-1 overwinning is de 0 weggespeeld. Op 7 mei speelt de E5 weer tegen SEV maar dan uit. 
Dan  
moeten de punten dus weer mogelijk zijn! 
VALTO E6 is hard op weg naar het kampioenschap. De derde overwinning op rij, en een flinke ook! Van 
Avanti E9 werd met 7-15 gewonnen. Op 7 mei komt Avanti naar De Lier en na winst kan de E6 het 
kampioenschap al ruiken! Nog even een paar wedstrijden doorzetten! 
VALTO E7 speelde tegen mede-koploper Meervogels E3. Helaas was Meervogels net iets sterker en werd 
er met 5-3 verloren. Op 7 mei komt Meervogels naar ons veld en zit er misschien meer in de wedstrijd dan  
een verlies. 
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VALTO E8 kwam tegen koploper Fortuna met 1-9 achter te staan. Toen ging het echter regenen en wist 
Fortuna niet meer zo goed wat voetbal was. Voor VALTO de kans om een paar doelpunten te maken 
waardoor het gat een stuk kleiner werd: 5-9. Knap gedaan! Op zaterdag 14 mei speelt de E8  
haar volgende wedstrijd en dan weer tegen Fortuna E5. 
VALTO F1 speelde uit bij Dubbel Zes. Werd er thuis nog verloren van deze ploeg, nu was de winst voor 
VALTO. Het het mooie is, dat de uitslag exact hetzelfde was als vorige week, namelijk 11-13. Dubbel Zes en 
VALTO  
staan hierdoor weer samen aan kop. De laatste wedstrijden zullen beslissend zijn wie zich kampioen van het 
veld mag noemen. Voor de F1 is dit pas zaterdag 21 mei weer, tegen Futura F1. Vorige keer was dit een  
ruime overwinning! 
VALTO F2 heeft het moeilijk in deze poule. Ze staan nog puntloos onderaan en ook deze wedstrijd lukte het 
niet om punten te halen. Weidevogels F1 was gewoon net iets beter en won met 10-6. Op 7 mei komt  
Weidevogels bij ons op bezoek. Misschien lukt het dan om de punten in De Lier te houden! 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Wat een weekend! Onze B1 won. Geweldig. Onze D1 won en staat er 
zeer goed voor om naar het NK te gaan! Onze A1 won en staat bovenaan! En ons eerste en tweede 
wonnen! 
Die uitslagen, opgesteld bij de waardering voor het arbitrage-proof certificaat deed mij erg goed. Leuk! 
 
Vera naar Fortuna 
Na diverse gesprekken en een grondige afweging heeft Vera van der Eijk besloten volgend jaar bij Fortuna 
te gaan korfballen. Vanuit VALTO wensen we Vera natuurlijk heel veel succes. Als het even kan komen we 
een kijken! Succes! 
 
Teun naar HKV-Ons Eibernest 
En de insiders hadden al iets vernomen, maar nu is het formeel. Teun gaat met Marco mee en wordt zijn 
assistent bij HKV-Ons Eibernest volgend jaar. Na zoveel jaren steun aan de selectie van VALTO is dit voor 
Teun een mooie uitdaging. Heel veel succes Teun. Vanzelfsprekend blijven we op je ondersteuning van Villa 
VALTO rekenen! 
 
Afronding seizoen en blik naar volgend jaar 
De einddatum voor het afmelden nadert. Liever niet natuurlijk, maar kan het niet anders meldt je dan af voor 
1 mei. Daarna moet je het hele seizoen contributie betalen!!! 
 
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 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. 

 
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.  
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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  ? 

 
 
Het jaarschema voor komend jaar 
Hij komt op de site, maar eenmalig ook hier. Het schema voor komende jaar. 
Houd hier rekening mee in je planning!  
 

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

week tot	zaterdagScholen compronde Selectie	Sen/A Andere	Valto	teams
31 06-aug zomervakantie	4 Trainen	selecties start	4	augustus	/	trainingdag	op	6	augustus
32 13-aug zomervakantie	5 Oefenen	selecties Oefenweekend
33 20-aug zomervakantie	6 Oefenen	wedstrijdsport Oefenweekend Wedstrijdsport:	oefenweekend
34 27-aug schoolweek	1 Oefenen	allen Oefenweekend Alle	teams:	oefenweeekend
35 03-sep 1
36 10-sep 2
37 17-sep 3
38 24-sep 4
39 01-okt 5
40 08-okt 6
41 15-okt 7
42 22-okt herfstvakantie inhaal vrij	van	16	oktober	tot	23	oktober	(tenzij	inhaal!) vrij	van	16	oktober	tot	23	oktober
43 29-okt Oefenen	selecties Oefenweekend
44 05-nov Oefenen	allen All-Day-Valto All-Day-Valto
45 12-nov 1
46 19-nov 2
47 26-nov 3
48 03-dec 4
49 10-dec 5
50 17-dec 6
51 24-dec Kerstvakantie vrij vrij	van		23	december	tot	2	januari vrij	van		18	december	tot	2	januari
52 31-dec Kerstvakantie vrij
1 07-jan 7
2 14-jan 8
3 21-jan 9
4 28-jan 10
5 04-feb 11
6 11-feb 12
7 18-feb 13
8 25-feb inhaal vrij	van	24	februari	tot	5	maart	(tenzij	inhaal) vrij	van	24	februari	tot	5	maart	
9 04-mrt Voorjaarsvakantie inhaal
10 11-mrt 14
11 18-mrt in/besl/KvN Trainingsweekend Trainingsweekend
12 25-mrt inh/uitw/oefenen Oefenweekend	-	Summer	here	we	come Oefenweekend	-	Summer	here	we	come
13 01-apr 8
14 08-apr 9
15 15-apr Paasweekend 10
16 22-apr inhaal vrij	van	21	april	tot		30	april	
17 29-apr Meivakantie inhaal
18 06-mei 11
19 13-mei 12
20 20-mei 13
21 27-mei 14 (hemelvaartsdag	25	mei	is	inhaaldag!) (hemelvaartsdag	25	mei	is	inhaaldag!)
22 03-jun Pinksterweekend inhaal/beslis
23 10-jun inhaal	beslis Einddag Einddag
24 17-jun inh/beslis/NKD
25 24-jun Jeugdweekend Jeugdweekend
26 01-jul
27 08-jul
28 15-jul Zomervakantie	week	1



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
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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 
 
 
 
Donderdag 5 mei – Hemelvaarttoernooi bij VEO 
Donderdag 5 mei is weer het jaarlijks Hemelvaarttoernooi, waar we weer met enkele teams heen gaan. Dit 
jaar met iets minder teams, omdat er ook wel een aantal kinderen op vakantie zijn, maar we zijn toch weer 
goed vertegenwoordigd: 
-          1 seniorenteam 
-          2 B-teams 
-          3 C-teams 
-          4 D-teams 
-          4 E-teams 
-          1 F-team 
Het is de bedoeling dat we met z’n allen vertrekken vanaf de Villa, dit zal om 8.15 uur zijn. 
Het toernooi duurt de hele dag. Het eindtijdstip is afhankelijk van de laatste wedstrijd die je team speelt en of 
je nog moet wachten op de prijsuitreiking. 
Handig om mee te nemen: eten en drinken, als het nattig weer is, zijn een paar extra sokken handig, 
vuilniszak, spelletjes voor tussendoor en een kleed om op te zitten. 
  
     Groetjes Petra Dijkstra, Tel. 06 21 40 90 23 
 
 
 
Het Priva Schoolkorfbaltoernooi  - woensdag 25 mei 2016 
Woensdag 25 mei organiseert VALTO het Priva Schoolkorfbaltoernooi voor alle groepen 3,4 en 5 van de 
basisscholen.  Voorafgaand aan het toernooi wordt er op maandagavond 23 mei aan alle kinderen die mee 
doen met het toernooi trainen gegeven. 
Voor dit alles zijn we op zoek naar hulp!! 
We zoeken: 
-          Trainers voor maandag 23 mei, van 17.00 uur tot en met 20.00 uur 
-          Scheidsrechters voor woensdag 25 mei, toernooi is van 13.30 – 16.30 uur 
-          (Jeugd)leden, die een team willen begeleiden tijdens het toernooi op woensdag 25 mei 
-          Barpersoneel voor woensdagmiddag 25 mei 
Wil je ons helpen? Laat het dan weten aan één van ons! 
  
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
dijkstrapw@gmail.com 
  
 
 
 
Hulp gezocht: Trainen geven op maandag 23 mei 
Maandag 23 mei komen alle teams die meedoen met het Priva Schoolkorfbaltoernooi voor een training naar 
het VALTO veld. Vanaf 17.00 uur zullen de trainingen zijn en die zijn om 19.45 uur afgelopen. We zijn op 
zoek naar heel veel trainers, zodat alles weer vlekkeloos kan verlopen. Geef je dus gauw op om te komen 
helpen. Omdat we ons voor kunnen stellen dat jullie tussendoor trek krijgen en moeten eten, zorgen wij er 
voor dat er tussendoor pannenkoeken voor jullie zijn!! 
Opgeven kan door te mailen naar:	dijkstrapw@gmail.com 
  
  



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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Het was weer SUPER tijdens de Adfysio-GiGaKangoeroedag 
Afgelopen vrijdag was het dan weer zover, ALLE kleuters van De Lier mochten de Koningsspelen bij VALTO 
gaan beleven. De Adfysio-Gigakangoeroe-vrijwilligers waren er klaar voor, het hopen was alleen nog 
op droog weer. En dat was het! Er was af en toe zelfs een klein oranje bolletje te zien boven het 
VALTOcomplex toen alle kleuters om 9.30 uur het veld op kwamen lopen. Met de liedjes Hupsakee, Energie 
en Doe de Kanga werden de kinderen opgewarmd. En met de komst van de Teletubbies in de Kwibus was 
het feest compleet! Geweldig! De kids gingen vervolgens een spelletjes-parcours aflopen kregen een 
eierkoek van Bakkerij van Delft. Daarna was er nog een cooling-down olv de Teletubbies. Als klap op de 

vuurpijl gingen de kinderen naar huis met een mooie groene, gezonde goodie-bag van Adfysio met 
daarin o.a snackgroenten van Westland Peppers en een hele coole sleutelhanger. Moe maar voldaan en 
hopelijk  met een hele fijne herinnering en ervaring op ons mooie VALTOveld. 
Deze dag kon nooit zo soepel verlopen zonder de hulp van onze speaker Michiel, DJ Marleen, de catering 
olv Marielle en de technische hulp van Arnold Poot. Top dat jullie er weer bij waren. Een speciale dank gaat 
natuurlijk uit naar onze kanjers van Teletubbies. Jullie waren geweldig!!! Complimenten!  
Ook de Mondriaanstudenten hebben dit jaar weer hun uiterste best gedaan om de kids een topdag te laten 
beleven. Natuurlijk willen we ook alle andere vrijwilligers, fotograaf en cameraman JJ en de hulpmoeders 
van de scholen hartelijk bedanken voor jullie inzet!! 
 
Als laatste natuurlijk nog onze spelletjes-kanjer, Romy. Alle 65 spelletjes uitzetten en coordineren, grote 
klasse!!!  
     Lieselotte en Marja 
 
 
 
 
Junioren 
De meeste VALTO junioren 
spelen korfbal naar behoren. 
Er wordt toch meer van hen verwacht: 
daarom VALTO: grijp de macht! 
Heel simpel: wat vaker scoren. 
 
Aspiranten 
Ook de VALTO aspiranten 
weten wel van korfbalwanten. 
Op het binnen- en het buitenveld 
spelen ze zonder vorm van geweld 
de tegenstanders naar alle kanten. 
 
Pupillen 
Enkele dappere VALTO pupillen 
staan soms in de kou te rillen. 
Kijk op je horloge en je weet genoeg: 
Hun wedstrijden beginnen gewoon te vroeg 
Niet zo gek dat ze middagwedstrijden willen. 
 
Welpen 
De spelers uit de VALTO welpen 
moet je zo nu en een beetje helpen. 
Daar moet je niet van schrikken, 
vaak gaat het alleen om veters strikken. 
En daarna weer overeind-helpen. 
 
Kangoeroe 
Afgelopen vrijdag was er veel gedoe 
met een VALTO kangoeroe. 
Het meisje gilde moord en brand. 
Dat was niet zo vreemd, want… 
vanaf nu wil ze alleen nog maar naar VALTO toe.  
 
     To Val 
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Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
11 juni 2016 VALTO EINDDAG 
 
 
 
 
 
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 de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
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 1&2 pakken revanche op Vitesse                                    Sponsor: Marin Stolze B.V.. 
In het seizoen dat het in de poules van VALTO 1 en 2 alle kanten op kan, blijft het elke week weer afwachten 
wie de beste vorm van de dag heeft. Bij het bezoek aan het Delftse DES hielden we maar twee punten over. 
VALTO 2 moest de punten aan de thuisploeg laten, maar het vlaggenschip behield wel de aansluiting met de 
kop door de punten mee te nemen. Deze week was Vitesse uit Barendrecht de tegenstander. De 
uitwedstrijden in september waren beiden een prooi voor Vitesse. VALTO kampte toen wel met een volle 
blessure bank, dus waren we wel benieuwt wat de fitte VALTO selectie deze week op de mat zou leggen. De 
junioren hadden alvast het goede voorbeeld gegeven met een klinkende overwinning op Weidevogels A1.  
VALTO 2 betrad hierna het veld met de bedoeling om de 17-12 nederlaag in Barendrecht te revancheren.  
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Vitesse 2 bevindt zich echter in een positie dat zij alle punten goed kunnen gebruiken om ook volgend 
seizoen in de reserve 1e klasse uit te mogen komen. Zij waren dan ook met maar één doel naar De Lier 
gekomen en dat was punten pakken. Onder leiding van de heer Van Roon ging de wedstrijd van start. Met 
een straffe wind recht over het veld koos het 2e er voor om eerst voor de wind aan te gaan vallen, waardoor 
zij de eerste helft voor de Villa hun aanvallen speelden. In tegenstelling tot de uitwedstrijd wist de Lierse 
verdediging het deze keer goed dicht te houden. De Lierse aanval wist echter ook niet onder de 
Barendrechtse verdediging uit te komen. Hoewel er toch wel best goede aanvallen werden gespeeld met 
meerdere kansen, wilde de bal maar niet door de korf. Pas na vijftien minuten wisten de gasten als eerste de 
korf te vinden. Deze achterstand werd nog in dezelfde minuut door Ron weer weggewerkt en mocht het 
andere vak het gaan proberen. Het duurde gelukkig aanmerkelijk korter voor zij de korf vonden. Bart zette 
ons op voorsprong en even later wist Pieter het eerste gaatje voor VALTO op het bord te zetten. Met om en 
om scoren werd een 5-3 tussenstand bereikt en was het niet heel lang meer naar de warme thee. De laatste 
vijf minuten tot die thee zou er echter nog lustig op los gescoord worden. Ron vergrootte de voorsprong 
eigenhandig naar 7-3, maar de ruststand kwam uiteindelijk op 8-5 te staan.  
Vitesse gaf zich duidelijk nog niet gewonnen bleek wel in de slotminuten voor de thee, dus werd de 
thuisploeg flink op scherp gezet voor het tweede deel. De VALTO verdediging wist de eerste Vitesse 
aanvallen goed af te slaan. Het werd zelfs nog erger voor de gasten toen Ron en Bart de voorsprong 
vergrootte naar 10-5. Deze voorsprong werd echter snel weer terug gebracht naar 10-7, maar toen zorgde 
Mariska weer voor wat tegengas. Tot 13-9 ging het gelijk op, maar toen wist Vitesse drie maal op rij te 
scoren en was het ineens weer spannend. Met nog tien minuten op de klok moesten de aanvallen door 
VALTO zorgvuldig opgezet worden en de juiste kansen gepakt worden. De verdediging wist het ook heel 
goed dicht te houden zonder domme dingen te doen, waardoor Vitesse in de kaart gespeeld zou worden. 
Met nog een kleine vijf minuten op de klok was Mariska weer belangrijk voor het team door de 14-12 binnen 
te schieten, maar was het toch nog even billenknijpen voor het thuispubliek. Onze aanvallen werden rustig 
opgezet en met Bart in de korfzone kon er veelvuldig geschoten worden. Toch werd er af en toe nog 
balverlies geleden, waardoor ook Vitesse nog kansen kreeg. Eén van deze kansen wist in de slotminuut ook 
nog doel te treffen, maar VALTO zou de laatste minuut geen risico’s meer nemen en de overwinning binnen 
harken.  
De eerste buit was binnen en nu was het de beurt aan het vlaggenschip om hetzelfde te doen. Om 
aansluiting met de kop te houden moest er gewonnen worden door VALTO, maar voor het Barendrechtse 
vlaggenschip geldt het zelfde als voor hun reserves. Ook zij staan in op een degradatie plaats in de poule en 
kwamen met de bedoeling om net als in september de punten te pakken tegen VALTO. Ook in deze 
wedstrijd wisten de gasten als eerste de korf te vinden, waardoor VALTO na drie minuten tegen een 0-2 
achterstand aan keek. Niels en Frank wisten dit echter weer te egaliseren en was het een gevalletje erop en 
erover met ook gelijk doelpunten van Rob en Thom. VALTO had nu de smaak te pakken en liep met twee 
treffers van Frank uit te lopen naar 6-2 en hadden de gasten niet veel in te brengen. Na de 7-2 van Rob 
werd het echter even stil rond de Lierse korf en wisten de gasten met drie treffers op rij weer terug te komen 
tot 7-5 en was de wedstrijd weer open. De Barendrechtse hoop werd echter in de kiem gesmoord door de 
doelpunten van Rob, Manon en Frank. De ruststand 10-7 werd door de gasten op het bord geschoten.  
Marco hield zijn ploeg zo lang mogelijk bij de warme kachel en zette de ploeg nog even op scherp, want de 
wedstrijd leek nog lang niet gespeeld. Vitesse zou de huid zo duur mogelijk verkopen en er alles aan doen 
om de wedstrijd hun kant op te doen kantelen. De eerste aanvallen na de thee hadden helaas voor de 
gasten niet het gewenste resultaat. Het was de thuisploeg die na de rust de voorsprong eerst uitbouwde, 
voor de gasten de korf wisten te vinden. Door om en om scoren stond er na tien minuten spelen een 13-10 
tussenstand op het bord en deed Vitesse er een schepje bovenop. De verdedigende druk werd verhoogd, 
maar VALTO bleek niet erg onder de indruk. Op de juiste momenten werden er doelpunten mee gescoord 
met de gasten en bij 14-12 had de thuisploeg weer even een goede fase waarin Ellen, Frank en Thom de 
marge weer naar vijf brachten. Met nog iets meer dan tien minuten te gaan lijkt het dan gespeeld, maar 
Vitesse ging er nog even vol tegen aan. Zij schakelden er een tandje bij, maar de VALTO verdediging stond 
als een huis. Met nog vijf minuten op de klok schoot Thom de 19-14 binnen en leek de buit binnen. In een 
alles of niets poging gingen de gasten echter voor een slotoffensief en wisten nog drie maal de korf te 
vinden. VALTO liet hen echter niet dichterbij komen en speelde de wedstrijd vakkundig uit met strak 
verdedigen en goed opgezette aanvallen. De prima leidende heer Evertsen floot voor het einde bij de 19-17 
eindstand. Met deze tweede overwinning na de zaal behoudt VALTO 1 de aansluiting net de kop van de 
poule. Daarin is Pernix na vandaag de nieuwe koploper door de winst op Tilburg en het verlies van 
TELSTAR van Victum. In de volgende speelronde kan ons vlaggenschip een gooi doen naar de koppositie 
als zij op bezoek gaan bij Pernix in Leiden. Voor VALTO 2 is er weinig eer meer te behalen in de poule, 
nadat Pernix 2 dit weekend het kampioenschap heeft binnen gehaald. Zij moeten echter nog flink aan de bak 
om zich veilig te spelen, want de drie ploegen op de laatste plaats zijn met vier punten achterstand nog niet 
kansloos. Volgende week hebben we dus een weekje vrij, maar op 7 mei worden we weer allemaal in Leiden 
verwacht om onze helden aan te moedigen voor de overwinning. Hopelijk kunnen we dan eindelijk de 
winterjas thuis laten.  
      Tot ziens in Leiden, Arno. 
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Excelsior 4  – VALTO 4 
VALTO 4 speelde afgelopen zaterdag  uit tegen Excelsior 4. In de poule staat Excelsior helemaal onderaan 
zonder punten en staat VALTO boven, dit betekende dat er op papier zeker gewonnen moest worden. Van 
te voren was besproken dat het grootste gevaar ‘onderschatting’ zou zijn en we dus ook deze wedstrijd 
scherp moesten zijn. In de eerste helft liep het vrij soepel in beide vakken. Er werd goed verdedigend. Ook 
de aanvallen werden vaak goed opgezet, maar er waren wel nog wat verbeterpunten. Dit resulteerde in een 
ruststand van 7-12 (waarvan 5 strafworpen voor Excelsior), in het voordeel van VALTO. Conclusie in de rust: 
verdedigend zat het goed in elkaar, maar moesten we de scheidsrechter niet de gelegenheid geven een 
strafworp te geven. Aanvallend moesten we wat vaker terug gaan naar de 3-1 om zo de druk bij de 
‘aanvallende teamgenoten’ weg te halen bij een 2-2 situatie. In de tweede helft werd de voorsprong verder 
uitgebreid. Resultaat: weer 2 punten binnengesleept door VALTO 4, met een mooie 13-21 overwinning. 
Daarbij is het gunstig dat GKV, tweede in de poule, heeft verloren van Weidevogels, derde in de poule. 
Hierdoor staat VALTO 4 nu met 3 punten los bovenaan in de poule en met 1 wedstrijd minder gespeeld.  
Komende zaterdag staat de veel besproken wedstrijd tegen Weidevogels 3 (of toch 1?) op de planning, uit 
om 14.00 uur. Tot dan! 
      Groetjes VALTO 4 
 
 
VALTO B1 stunt tegen koploper KCC B1 
Afgelopen zaterdag moesten wij aantreden tegen een van de koplopers KCC B1. Een tegenstander die we 
dit seizoen zowel op het veld als in de zaal ontmoetten. Van de eerdere 4 wedstrijden (1 oefenwedstrijd) 
gingen er 3 dik verloren en 1 wedstrijd die eindigde in een gelijkspel. Na vorige week in een hele andere 
samenstelling te hebben gespeeld, waren we deze week weer helemaal compleet. Vanaf het begin zat 
iedereen er boven op en daar had KCC het moeilijk mee. Zij hadden er misschien te makkelijk over gedacht, 
maar wij hebben laten zien dat als iedereen er is we een sterk team hebben en dat we dit seizoen duidelijk 
vooruit zijn gegaan. 
Na een goede eerste helft gingen we de rust in met een 6-3 voorsprong. De tweede helft nam de druk van 
KCC toe en zij gingen zeer fysiek spelen. In het laatste kwartier werd het nog wel even spannend, maar 
VALTO hield stand en wist met 10-8 te winnen van KCC B1. We hebben er met zijn allen hard voor 
gevochten en zo wisten wij een mooi resultaat neer te zetten! Winnen van een van de koplopers geeft een 
extra lekker gevoel! Volgende week zijn we vrij en op 7 mei gaan wij weer knallen tegen Vitesse B1. 
  
        Groetjes de B1 
 
 
VALTO C1 - KZ Danaïden C1 
Afgelopen zaterdag moest VALTO C1 thuis tegen KZ Danaïden C1. Dat was een bekende tegenstander 
voor ons want vorige week woensdag moesten we ook tegen hun alleen dan uit. Helaas hadden we 
woensdag net aan verloren met 13-12. Dit betekende voor ons dus REVANCHE. De vakken waren -> 
Aanval: Bas, Luca, Laura, Julia. Verdediging: Wouter, Jan-Pieter, Iris, Liz. Al gauw in de eerste helft kwamen 
we op 0-1 achterstand en daarna 0-2. Dit betekende dat we wat feller moesten gaan spelen en dat was ook 
te zien. Wouter scoorde twee doelpunten en het was 2-2.  Het bleef even gelijk maar het werd daarna al 
gauw 3-2 door Bas. Het ging erg gelijk op want het werd 3-3 toen 4-3 en daarna 4-4. In de laatste paar 
minuten van de eerste helft werd het toch nog 4-5 voor KZ Danaïden en met deze stand gingen we de rust 
in. 

RUST 
Na een goed praatje te hebben gehad in de kleedkamer gingen we er tegen aan. Nou ja dat was het plan 
maar het werd toch 4-6 voor KZ Danaïden. Een tijdje bleef het 4-6 staan maar VALTO C1 kwam terug naar 
5-6 door een doelpunt van Liz. Helaas was dit niet genoeg en werd het nog 5-7. VALTO had hierna nog veel 
kansen maar ze gingen er niet in. 5-7 was uiteindelijk ook de eindstand van deze wedstrijd. Julia (C2) 
bedankt voor het reserve zitten. 
       VALTO C1 
 
 
 
VALTO C2 – Fortuna/ Delta Logistiek 
Afgelopen zaterdag speelden wij thuis tegen Fortuna. We maakten slordige foutjes waardoor we met 1-3 
achterstonden in de rust. Na de rust ging het veel beter bij ons. Het scoren ging ook beter. 
Ondanks dat we ons goed terug hadden geknokt, hebben we toch met 5-6 verloren. 
Julia & Liz bedankt voor het invallen! 
       Tessa 
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Vriendenschaar D1- VALTO D1 
We gingen zaterdag naar Vriendenschaar. We begonnen met de wedstrijd, maar het ging  niet echt goed. 
We waren niet scherp, dus stonden we al gauw 2-0 achter en in de rust stonden we 4-0 achter. De 
tegenstander dacht in de rust dat ze effe dik gingen winnen van ons. Maar na een lang gesprek in de 
kleedkamer begonnen we de tweede helft al gelijk een stuk beter! Het stond  in de 17e  minuut van de 
tweede helft al 7-7 en de laatste paar minuten scoorden wij er nog één en toen stond het 7-8.  Dit was ook 
de eindstand. En Daan van Oudheusden  bedankt voor het invallen! Het  was een hele spannende wedstrijd 
voor het mee gereisde publiek.  
     Groetjes Romy Lansbergen   
 
 
 
 
HKV/Eibernest – VALTO D3 
Na 2 mooie winstpartijen moest de D3 tegen HKV/Eibernest spelen. Het zou wel een lastige wedstrijd 
kunnen worden. 
We begonnen met een Jens, Bas, Ilse en Sanne in de aanval. Allysia, Lisa, David en Sanne O in de 
verdediging. De eerste helft werd er hard gewerkt en net de rust stond het 1-0. In de tweede helft was er nog 
alles mogelijk. VALTO kwam terug tot 2-2, maar daarna trok HKV/Eibernest de wedstrijd naar zich toe. 
Eindstand 6-2. De volgende wedstrijd moeten we weer tegen HKV/Eibernest en hopen dat we dan de 
wedstrijd in ons voordeel kunnen beslissen. Sanne O en David bedankt voor het invallen. 
 
      Groetjes, Lisa en Joke.  
 
 
VALTO D4  
Het was een leuke wedstrijd.  
We moesten tegen GKV D1.   
Helaas hadden we verloren met 2-6. 
Het was ook niet z'n lekker weer.  
     Groetjes: Marleen :-\  
 
 
 
 
Alo E1- VALTO E1 
Afgelopen zaterdag moesten we 11:30 spelen bij Alo E1 in Den Haag. 
We moesten van de coach vandaag fel beginnen, want deze wedstrijd ging over wie na vandaag bovenaan 
zou staan. 
Wij begonnen erg scherp en stonden snel op 0-2 , maar Alo kwam terug op 1-2. Het bleef spannend , want 
na een aantal minuten en veel veters vastmaken , stonden we ineens 4-3 achter.  
We bleven echter zeer fel spelen en in de rust stonden we weer voor. 
We liepen uit naar 5-8 , maar in het 3 e kwart kwam Alo weer terug tot 10-10. We moesten wat bedenken om 
de winst mee te nemen en besloten in dezelfde opstelling ook het 4e kwart in te gaan. 
Dat bleek een juiste beslissing, zodat we uiteindelijk met 10-13 gewonnen hebben. 
Omdat we zo goed gespeeld hadden en nu koploper zijn, kregen we van de coach allemaal een zakje snoep 
om te vieren. 
     Groetjes van Mieke 
 
 
 
VALTO E4 tegen Lynx E1 
Kou, regen, hagel en zon hebben we deze wedstrijd mogen ervaren. 
De kinderen waren allemaal dik ingepakt om de wedstrijd aan te gaan. 
Na een korte warming-up ging de wedstrijd beginnen. 
Al snel, binnen een minuut scoorde Igor een mooie punt voor ons. 
Zo het ijs was gebroken en hoopvol gingen we verder de wedstrijd spelen. 
Het was een rommelige wedstrijd, na de eerste tien minuten was het nog steeds 1-0 voor ons. 
Maar toen gebeurde het waar we al bang voor waren de eene punt na de andere scoorde Lynx en stond het 
snel 1-4 achter. en zo gingen we ook de rust in. 
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Hoe hard ze ook hun best deden en hoe goed Petra de kinderen aanwijzingen gaf het lukte niet om vanuit 
ons punten te scoren. 
De laatset 10 minuten waren in gegaan. Gelukkig daar scoorde Maartje een punt en stond het 2-5 nog even 
volhouden en puff nog een van Maartje en tenslotte het eind fluit. Lynx heeft gewonnen met 3-6. 
Hierbij willen we namens de kinderen en ouders, Petra ontzettend bedanken voor het coachen van zowel 
binnen als buiten korfbal. We hebben veel geleerd en gaan ons best doen om bij de andere twee wedstrijden 
nog punten te scoren. 
      Groetjes Sven van Dijk 
 
 
 
 
 
VALTO E5 - SEV E2	
De wedstrijd begon met een flinke regenbui, gelukkig klaarde het weer op in de 2e helft.	
De eerste helft scoorde Isabel er 2  voor VALTO, 2-0. In de 2e helft scoorde Isabel nog een keer,	
Daan maakte de 4-0 voor VALTO! Toen scoorde  Isabel en Lucas nog een keer,	
6-0 voor VALTO! In de 3e helft scoorde Isabel en Daan opnieuw.	
In de laatste helft scoorde de SEV nog een puntje 8-1,	
Tristan Isabel en Daan maakte er nog een paar VALTO won met 11-1 van SEV!!!	
Na de wedstrijd deelde Iris nog wat lekkers omdat ze jarig was! 

 Groetjes van Daan	
		
	
	
	
VALTO E7 
We moesten zaterdagochtend al om 8 uur vertrekken naar de koploper Meervogels. 
Gelukkig was Kevin er na een blessure ook weer bij.. 
We kwamen al snel met 2-0 achter, door wel 5 strafworpen op rij! 
Tess scoorde de 2-1, we gingen met 3-1 de rust in. 
Na wat peptalk en stukjes ananas gingen we volgas verder. 
Naima scoorde een prachtig afstandsschot!	 
Maar helaas was Meervogels net iets beter met score en werd het 5-3 (bonuspunt van de scheids hihi) en 
met de strafworpen hebben we 1-2 gewonnen. 
Over 2 weken komen ze naar De Lier en gaan we ze gewoon verslaan... 
Prettige vakantie!! 
      Groetjes Tess & Hèlen 
 
 
 
 
 
 
Weidevogels F1 tegen VALTO F2 
VALTO tegen de Weidevogels, iedereen dacht dat het een goede wedstrijd werd. Maar het 1e	doelpunt werd 
gescoord door de Weidevogels. En het 2e	en het 3e	ook. Daarna kwam VALTO in actie, Jasmijn maakte het 
1e	doelpunt van VALTO. De stand was 3-1 voor de Weidevogels. En dan alweer de Weidevogels een 
doelpunt. Ruststand 4-1. En de 1e	helft was het ijs en ijs koud maar de 2e	helft brak de zon door. In het derde 
kwart ging het een stuk beter, waarschijnlijk door het zonnetje. Jasmijn scoorde, dan Sara en toen twee keer 
Toon! Toen was de stand 5-5! Het werd toch nog spannend. Frenk zorgde weer voor een prima verdediging. 
Helaas was Elise ziek geweest en die was nog niet helemaal fit. Toen het laatste kwart. De puf was er een 
beetje uit, misschien door de regen en de kou in de eerste helft. Weidevogels scoorde dat kwart wel vijf keer. 
Gelukkig vond ook Toon de korf nog een keer. De eindstand was geworden 10-6. 
 
      Groetjes Jasmijn en Anita 
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Kwijt 
Hallo allemaal, is er iemand die per ongeluk afgelopen zaterdag mijn korfbaljasje heeft meegenomen? Hij 
hing in de dameskleedkamer. Het is een sponserjasje met nummer 4. Er zat nog geld in en een kniebandje. 
Heb je hem per ongeluk meegenomen laat het me even weten (0613165473) 
  
Groetjes Lisette van Dijk (B1) 
 
 
 
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 
 
 
 
Zaterdag 7 mei 2016 
15:30 Pernix 1 - VALTO 1 Merenwijk veld 1 (60*30) Bouke Velzen 

14:00 Pernix 2 - VALTO 2 Merenwijk veld 1 (60*30) MA. Spillekom 

13:00 Ventura Sport 3 - VALTO 3 Sportlaan veld 1 (60*30) D. Hoekstra 

15:30 VALTO 4 - Weidevogels 3 De Zwet veld 1 (40*20) (Frans van Staalduinen) 

14:00 VALTO 5 - Dubbel Zes 3 De Zwet veld 1 (40*20) M. Bommelé (Frans Staalduin) 

14:15 VALTO 8 - De Meervogels 6 De Zwet veld 2 (40*20) Laurens van der Meer 

14:00 KIOS 4 - VALTO 7 K.V. Kios veld 1 (40*20)  
12:30 VALTO A1 - Excelsior A1 De Zwet veld 1 (40*20) PBMB. Christiaans (Frans St.) 

14:00 ODO A2 - VALTO A2 De Commandeur veld 1 (60*30)  
11:20 Vitesse B1 - VALTO B1 De Bongerd veld 1 (40*20) J. de Jong 

12:15 Phoenix B2 - VALTO B2 Doornenplantsoen veld 1 (40*20)  
13:00 VALTO B3 - Tempo B3 De Zwet veld 2 (40*20) Kees Verkade 

12:00 VALTO C3 - Phoenix C2 De Zwet veld 2 (40*20) Peter de Rijcke 

11:30 VALTO D1 - Vriendschaar D1 De Zwet veld 1 (40*20) (Frans van Staalduinen) 

10:00 VALTO D2 - ODO D1 De Zwet veld 2 (40*20) Antoinette Hanemaaijer 

13:15 GKV D1 - VALTO D4 Bezuidenhoutseweg veld 1 (gras)  
11:00 VALTO D3 - HKVEirnest D2 De Zwet veld 2 (40*20) Bart van Leeuwen 

10:00 ONDO D4 - VALTO D5 Juliana Sportpark veld 2c (40*20)  
13:00 Avanti E5 - VALTO E3 De Groene Wijdte veld 3 (24*12)  
11:15 SEV E2 - VALTO E5 Duivestein veld 1 (40*20)  
09:30 VALTO E7 - Meervogels E3 De Zwet veld 1a (24*12) Kirsten Prins 

09:30 VALTO E6 - Avanti E9 De Zwet veld 1c (24*12) Nikki van Spronsen 

09:30 VALTO F2 - Weidevogels F1 De Zwet veld 1b (24*12) Romy Stolk 

 
 
 
 
Zaterdag 14 mei 2016 
10:00 Fortuna / Delta Logistiek C3 - VALTO C2 Kruithuisweg-Oost veld 1 (40*20)  
10:30 VALTO E1 - ALO E1 De Zwet veld 1a (24*12) Marja de Jong 

10:00 Fortuna / Delta Logistiek E5 - VALTO E8 Kruithuisweg-Oost veld 2 (24*12)  
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Eindmiddag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U	leest	het	inderdaad	goed,	dit	jaar	organiseert	de	Activiteiten	Commissie	van	VALTO	voor	iedereen	een	
Eindmiddag.	Deze	middag	wordt	het	seizoen	2015-2016	op	een	gezellige	en	feestelijke	manier	afgesloten.	

	

Wanneer?	Zaterdag	11	juni	2016	
Aanwezig:	12.30	uur	
Start:	13.00	uur	
BBQ:	17.00	uur	

	
Dit	jaar	doen	we	het	een	klein	beetje	anders	dan	de	afgelopen	jaren.	Je	hoeft	je	niet	af	te	melden	als	je	er	niet	bij	

kunt	zijn,	maar	je	mag	je	juist	in	tweetallen	aanmelden	om	mee	te	kunnen	doen	aan	het		

Duo-Schottoernooi.	
	

Kinderen	van	de	Kangoeroes,	F,	D	en	E	geven	zich	samen	met	iemand	van	16+	op.	Dit	kan	zijn	met	je	vader,	moeder,	
opa,	oma,	tante,	oom,	grote	nicht,	neef	of	iemand	uit	de	senioren.	

	
De	C,	B,	A	en	senioren	kunnen	zich	opgeven	met	wie	ze	willen.	Degene	met	wie	je	je	opgeeft	hoeft	niet	persé	op	

korfbal	te	zitten.	Er	zijn	drie	verschillende	poules	waarin	gestreden	wordt	om	de	prijzen:	
	

1.	Kangoeroes	–	F	
2.	D	–	E	

3.	C	en	hoger	
	

In	de	verschillende	poules	wordt	deze	middag	gestreden	om	de	prijs	voor	het	beste	schutters	duo!	
We	sluiten	de	middag	af	met	natuurlijk	een	prijsuitreiking	en	een	BBQ.	

	
Dus	zet	zaterdagmiddag	11	juni	alvast	op	de	agenda.	Ga	opzoek	naar	een	leuk/gezellig/goed	maatje	en	ga	alvast	

samen	oefenen.	Wellicht	slepen	jullie	dan	zaterdag	11	juni	wel	een	mooie	beker	binnen.	
	

Meer	informatie	over	het	opgeven	en	over	de	BBQ	volgt	in	de	volgende	Bijblijver.	Dus	houd	deze	in	de	gaten!	
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