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Ontknoping 
Het zal het weer wel zijn geweest. Het kan ook niet anders dan dat een sprong van bijna 10 graden naar 
bijna 30 graden iets met je doet. Genieten was het in de zon, langs de lijn, kijkend naar de spelers in het 
veld. Spelers die afzien, bij wie de zon even geen energie geeft, maar juist energie kost en het soms net niet 
gaat zoals je zou willen. 
 
Misschien wel door deze bijzondere weersverandering, was het in Eindhoven dubbel feest en in Amsterdam 
dubbel niet. PSV werd na een bizarre middag voetbalkampioen van Nederland, ten koste van AJAX. En de 
mannen van Oranje-Zwart behaalden de landstitel in het herenhockey tegen Amsterdam H&BC. 
 
Onze eigen oranje-zwarten hadden voor een bijzondere ontknoping van de competitie in de KNKV 1e klasse 
F kunnen zorgen. Hadden we gewonnen in Leiden, dan waren er 4 ploegen met 15 punten geweest, met 
nog twee competitieronden te spelen. Het kan natuurlijk altijd nóg gekker, want theoretisch kunnen er nog 5 
ploegen bovenaan eindigen in deze poule. Daar kan een eredivisie dan weer niet tegenop! 
 
VALTO A1 maakt het ook spannend. Door afgelopen zaterdag te verliezen, staan ze gedeeld eerste en laten 
het op de laatste twee wedstrijden aankomen. Alles nog in eigen hand, maar wel met een gezonde dosis 
spanning. Spanning nu misschien iets minder voor VALTO D1, maar wellicht zometeen wel op het NK. De 
kans is bijzonder groot dat ze daar naartoe mogen om een bijzondere ontknoping van hun seizoen te spelen. 
Jullie en alle andere teams van VALTO, heel veel succes in de laatste weken! 
 
Voordat we weer terug vallen van bijna 30 graden naar bijna 10 graden, valt moederdag nog prima in de 
zonnige en warme periode. En hoewel ik het beste voor heb met alle moeders, ligt het inkorten van 
wedstrijden met 10 minuten helaas niet binnen mijn mogelijkheden ;-) Wil je weten waar dit over gaat? 
Blader dan even door naar het laatste wedstrijdverslag! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 14 mei 2016 
10:00 Fortuna  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  E5 - VALTO E8 Kruithuisweg-Oost veld 2 (24*12)  
 
 
 
Uitslagen 7 mei 2016 
Pernix 1 VALTO 1 19 - 18 
Pernix 2 VALTO 2 17 - 19 
Ventura Sport 3 VALTO 3 9 - 15 
VALTO 4 Weidevogels 3 11 -   8 
VALTO 5 Dubbel Zes 3 19 -   8 
VALTO 8 De Meervogels 6 6 - 17 
KIOS 4 VALTO 7 9 -   7 
VALTO A1 Excelsior A1 8 -   9 
ODO A2 VALTO A2 12 - 11 
Vitesse B1 VALTO B1 10 - 14 
Phoenix B2 VALTO B2 10 - 15 
VALTO B3 Tempo B3 8 -   9 
VALTO C3 Phoenix C2 uitgesteld 
VALTO D1 Vriendenschaar D1 10 -   8 
VALTO D2 ODO D1 6 -   6 
VALTO D3 HKV / Ons Eibernest D2 6 -   8 
ONDO D4 VALTO D5 5 -   5 
Avanti E5 VALTO E3 17 - 10 
SEV E2 VALTO E5 6 -   8 
VALTO E7 De Meervogels E3 2 - 17 
VALTO E6 Avanti E9 11 -   8 
VALTO F2 Weidevogels F1 7 -   8 

 

 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde in Leiden tegen koploper Pernix. Na de winst van vorige week tegen Vitesse, was het opeens weer 
mogelijk om mee te doen voor het kampioenschap. Daarvoor moest er wel gewonnen worden van Pernix. Dit was alleen 
niet duidelijk aan het begin van de wedstrijd, want het was Pernix dat vanaf het begin de boventoon voerde. Het eerste 
vocht zich echter wel terug in de wedstrijd en bij de rust was de achterstand nog maar één punt. In de tweede helft 
bleven de ploegen aan elkaar gewaagd. VALTO kwam nog wel op gelijke hoogte, maar kon er niet overheen. Het was 
Pernix dat het beslissende gat sloeg en uiteindelijk won met 19-18. Door de overige uitslagen in de poule speelt het 
eerste de resterende 2 wedstrijden eigenlijk nergens meer om. Theoretisch zou er misschien nog iets mogelijk zijn, maar 
in de praktijk zal dit zeer lastig worden. 
VALTO 2 speelde tegen kampioen Pernix 2. Deze ploeg is met overmacht kampioen geworden in deze klasse. Het 
tweede liet echter vanaf het begin af aan merken dat ze zich niet af zouden laten troeven door de kampioen. Wat het 
eerste niet deed, deed het tweede wel. Ze pakten Pernix vanaf het begin af aan bij de keel en hielden dit heel knap de 
gehele wedstrijd vol. Pernix is een goede ploeg, dus het kwam nog wel terug in de wedstrijd, maar uiteindelijk mocht het 
tweede toch twee punten bijschrijven en is het nu officieel veilig: 17-19. 
VALTO 3 speelde uit bij Ventura Sport en had theoretisch nog wat punten nodig om zich veilig te spelen. De twee 
ploegen onder hen halen echter maar schamel wat punten, waardoor men waarschijnlijk al wel veilig was. Ventura Sport 
was één van die twee ploegen en dus moest deze wedstrijd twee punten opleveren voor het derde. Dit gebeurede ook. 
Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar de uitslag was goed genoeg voor de winst: 9-15.  
VALTO 4 speelde de thuiswedstrijd tegen Weidevogels 4. Een bijzondere wedstrijd, aangezien de heenwedstrijd al 
gespeeld is, maar toch nog gespeeld dient te worden door verschillende omstandigheden. Het vierde staat bovenaan in 
de poule en inmiddels was de voorsprong opgelopen tot 3 punten. Belangrijk was dus om dit gat in stand te houden en 
Weidevogels puntloos naar Bleiswijk te sturen. Dit gebeurde ook, weliswaar niet overtuigend, maar de winst is het enige 
dat telt. Uitslag: 11-8. 
VALTO 5 staat ook bovenaan, maar heeft slechts één punt voorsprong op achtervolger Avanti 6. Belangrijk was dus om 
de wedstrijd tegen Dubbel Zes winnend af te sluiten om de voorsprong in stand te houden. Het vijfde wist dit 
waarschijnlijk ook, want er werd zeer overtuigend gewonnen. Door de 19-8 overwinning staat het vijfde nog steeds 
bovenaan met nog slechts twee wedstrijden te spelen.  
VALTO 6 was vrij. 
VALTO 7 speelde in Nieuw Vennep tegen KIOS. Waar de thuiswedstrijd tegen deze ploeg al verloren werd, kon het 
zevende ook nu geen potten breken. Vooral het gebrek aan doelpunten brak het zevende op, waardoor er met 9-7 werd 
verloren.  
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VALTO 8 werd op eigen veld van het kastje naar de muur gestuurd door Meervogels 6. Het achtste kon de hechte 
defensie van het team uit Zoetermeer maar af en toe aftroeven. Daarentegen werd het de eigen defensie wel regelmatig 
geklopt. De scheidsrechter maakte bij een stand van 6-17 een einde aan de wedstrijd. 
VALTO A1 staat bovenaan in de eerste klasse maar wordt op de voet gevolgd door Avanti A1. Belangrijk was dus dat er 
gewonnen werd van Excelsior A1. Kansen waren er ook genoeg voor de A1, maar op de één of andere manier wilde het 
afronden van de kansen niet lukken. Het schamele aantal van 8 doelpunten is niet vaak genoeg voor de winst. Ook nu 
was dit niet het geval. Door de 8-9 nederlaag is het opgebouwde verschil als sneeuw voor de zon verdwenen. Avanti 
won namelijk wel, waardoor beide ploegen nu exact evenveel punten hebben. Het onderlinge resultaat is echter wel in 
het voordeel van de A1.  
VALTO A2 verloor nipt bij de buren van ODO. De A2 kon heel de wedstrijd goed bijblijven, maar kon helaas net geen 
puntje binnenslepen. Het werd 12-11 voor de ploeg uit Maasland.  
VALTO B1 speelde uit tegen de onderste uit de poule: Vitesse B1. Voor de zaal werd er tegen deze ploeg gelijk 
gespeeld, 14-14. Na de zaal heeft de B1 echter al eerder laten zien gegroeid te zijn, dus de verwachtingen waren dat de 
B1 nu de volle winst zou kunnen pakken. Met rust stond er een 4-5 voorsprong op het scorebord, die vlak na rust werd 
vergroot tot 4-9, waarna de B1 niet meer in gevaar kwam. Er werd uiteindelijk met 10-14 gewonnen. Zaterdag 21 mei 
speelt de B1 thuis tegen koploper Deetos B1. Weet de B1 net als een paar weken geleden weer te stunten?! 
VALTO B2 speelde uit tegen Phoenix B2. Twee weken geleden werd er van deze ploeg thuis verloren, 5-8. Dit keer 
scoorden beide ploegen er flink op los en het was VALTO die aan de goede kant van de score bleef, het werd een 10-15 
overwinning. Zaterdag 21 mei speelt de B2 uit tegen Meervogels B3. Thuis werd er met 5-6 verloren. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Tempo B3. Twee weken geleden werd er uit met 5-9 gewonnen. Dit keer ging de 
wedstrijd gelijk op en was het tot het laatst spannend wie er met de punten vandoor zou gaan. Helaas was het 
uiteindelijk VALTO die nipt verloor met 8-9. Zaterdag 21 mei speelt de B3 thuis tegen SEV B1. Uit werd er met 6-1 
verloren. 
VALTO C1 was vrij.	Zaterdag 21 mei speelt de C1 uit tegen Vriendenschaar C1. Thuis werd er met 7-8 verloren. Zou 
leuk zijn als de C1 nu met winst en de eerste punten naar huis weet te komen. 
VALTO C2 was vrij. Zij spelen als één van de weinigen a.s. zaterdag: uit tegen koploper Fortuna C3. Thuis werd er nipt 
verloren: 5-6.   
VALTO C3 was ook vrij, zij spelen de wedstrijd tegen Phoenix C3 a.s. woensdag 11 mei thuis om 18.30 uur. 
VALTO D1 speelde thuis tegen Vriendenschaar D1. Uit werd er met 7-8 gewonnen. Ook dit keer weer een heel 
spannende wedstrijd, die lang gelijk op ging. Pas tegen het eind wist de D1 het verlossende gaatje van twee doelpunten 
te slaan, waarna het publiek de wedstrijd iets rustiger uit kon kijken. Er werd met 10-8 gewonnen en hiermee ligt de D1 
nog altijd op koers voor het kampioenschap en het NK. Zaterdag 21 mei speelt de D1 thuis tegen PKC D1. Uit werd er 
met 9-10 gewonnen. Dit keer is een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap. 
VALTO D2 speelde thuis tegen ODO D1. Twee weken geleden werd er uit met 9-3 verloren, waarbij er 5 minuten voor 
tijd nog een gelijke stand op het scorebord stond. Dit keer begon de D2 goed, alleen vergat het zichzelf te belonen met 
doelpunten. Met rust stond de D2 5-3 voor, maar dat had eigenlijk een grotere voorsprong moeten zijn. In de 2e	helft 
kwam ODO langszij en werd het uiteindelijk een gelijkspel, 6-6. Zaterdag 21 mei speelt de D2 uit tegen Tempo D2. Thuis 
werd er met 2-5 verloren. 
VALTO D3 speelde thuis tegen HKV/OE D2. Twee weken geleden werd er uit met 6-2 van deze ploeg verloren. Voor 
afgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen vier punten en de winnaar zou de koploper worden. De D3 speelde een 
prima wedstrijd en lange tijd leek het er op dat er in ieder geval een punt gehaald ging worden. Helaas zorgde een klein 
dipje in de wedstrijd er voor dat HKV een voorsprong nam van twee doelpunten en dat gaven ze niet meer weg: 6-8. 
Zaterdag 21 mei speelt de D3 thuis tegen KVS D2. 
VALTO D4 was vrij, zij spelen zaterdag 21 mei uit tegen ODO D2. 
VALTO D5 speelde uit tegen koploper ONDO D4. Twee weken geleden werd er thuis met 4-8 van deze ploeg verloren. 
Dit keer ging de wedstrijd gelijk op en wist de D5 er een knap gelijkspel uit te slepen: 5-5. Zaterdag 21 mei speelt de D5 
thuis tegen Dijkvogels D3. Uit werd er met 6-2 verloren. 
VALTO E1 en E2 waren vrij. VALTO E1 speelt aanstaande zaterdag thuis tegen ALO E1, de nummer 2 uit de poule. Bij 
winst mag de E1 zich kampioen van de poule noemen en kan er feest gevierd worden! De  
uitwedstrijd werd het 10-13 in het voordeel van VALTO, dus winst is zeker mogelijk. Supporters zijn van harte welkom, 
zaterdag om 10.30 uur! 
VALTO E3 ging op bezoek bij Avanti E5. De E3 was verre van compleet en  
ging met 3 invallers op pad. De vorige keer werd er verloren van deze ploeg met 2-6. Niet veel doelpunten dus. Dat werd 
deze wedstrijd anders. Het zonnetje hielp misschien wel mee! Aan het begin kon de E3 nog wel aardig meekomen maar 
Avanti was dit keer weer de sterkere ploeg. Er werd helaas met 17-10 verloren. 
VALTO E4 was ook vrij. 
VALTO E5 speelde uit bij SEV E2. De vorige wedstrijd werd vrij eenvoudig gewonnen met 11-1. Dit keer had de E5 meer 
moeite met deze tegenstander, maar ook nu was de winst voor VALTO: 6-8. 
VALTO E6 speelde thuis tegen Avanti E9. Uit werd eenvoudig van deze ploeg gewonnen. Deze keer was het verschil 
iets kleiner, maar ook dit keer was de winst voor VALTO. Na 40 minuten spelen stond er 11-8 op het  
scorebord. Hiermee verstevigd de E6 haar koppositie in de poule. Met nog 2 wedstrijden te gaan ligt de weg naar het 
kampioenschap nog steeds open! 
VALTO E7 kreeg koploper Meervogels E3 op bezoek. Zij lieten zien dat ze een terechte koploper zijn en won met 2-17 
van de nummer 2 uit de poule, onze E7. 
VALTO E8 was vrij maar speelt aanstaande zaterdag wel. Ze gaan dan op bezoek bij Fortuna E8. Fortuna is koploper in 
de poule en is nog ongeslagen. Misschien dat onze E8 hier verandering in kan aanbrengen! 
VALTO F1 was vrij. 
VALTO F2 speelde thuis tegen Weidevogels F1. Vorige keer was de winst duidelijk voor Weidevogels met 4 doelpunten 
verschil, nu ging de wedstrijd gelijk op. Door een mooi afstandschot van de Weidevogels vlak  
voor het einde van de wedstrijd, won Weidevogels alsnog met 8-9. Jammer, verdeling van de punten was leuker 
geweest in dit geval! 



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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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wat een heerlijke dag! Bij de senioren wonnen 2,3,4 en 5 maar VALTO 
1 miste net de overwinning. Daarmee is de laatste kans op 
kampioenschap vervlogen. 
Ook A1 deed geen goede zaken maar kan nog wel omhoog kijken. B1 en D1 lieten een mooie overwinning 
zien! D1 gaat echt op voor het kampioenschap in de poule en daarna het Nederlands kampioenschap!  
 
 
Afronding seizoen en blik naar volgend jaar 
De uiterste datum voor afmelden is inmiddels voorbij, tijd voor de indeling. A.s. maandag vindt de 
indelingsvergadering voor de jeugd plaats (uitsluitend aanwezig als je persoonlijk uitgenodigd bent), 
komende weekend gaan we dat publiceren. 
Voor de senioren wordt de indeling einde maand bekend. 
 
 
HKV Toernooi voor alle jeugd (nieuwe indeling) op 18 juni 
Op 18 juni spelen we nog een toernooi bij HKV. Hier gaan we optreden in de nieuwe opstellingen met alle 
jeugdteams (A tot en met F). Houd deze datum dus vrij vanaf 9.00 uur. 
Datum Rekening houden met 
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.  
 
 
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  ? 

 
 
Herhaling berichten 
 
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! 
 
Namens de TC, Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
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Oproep aan alle leden (18+) 
Op woensdag 15 juni, om 19.30 uur organiseren we een visie sessie. Dit is dé mogelijkheid om actief mee te 
denken over de toekomst van jouw vereniging. Waar ik vorige week schreef over feedback geven, vraag ik je 
nu heel concreet om dat te komen doen. Wat doen we goed als VALTO, waar moet het anders, beter? Hoe 
zou jij onze club graag over een paar jaar willen zien? 
 
Een aantal mensen heeft zich op de ledenvergadering al aangemeld, maar we zijn op zoek naar meer leden. 
Spelend en niet-spelend. We willen om 19.30 uur starten en om 21.30 uur afronden. Die twee uur kunnen 
een groot verschil maken! Meld je dus nu aan door een mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of zeg 
het één van de bestuursleden. 
 
     Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
Oproep aan alle leden (18-) 
Jullie dachten toch niet dat we de jeugd zouden negeren, toch? Uiteraard niet. Na de geweldige avond 
jeugdbestuur van vorig jaar, willen we jullie nogmaals vragen om mee te doen en mee te denken. Als je er 
vorig jaar ook al bij was, geen probleem! Misschien heb je na een jaar wel weer nieuwe ideeën of heb je 
naar aanleiding van die avond eens goed opgelet het afgelopen seizoen. Het grote voordeel boven de 18+ 
groep is dat jullie weer pannenkoeken krijgen, dus ik zou het wel weten! 
 
Op woensdag 15 juni, om 17.00 uur zijn jullie van harte welkom in Villa VALTO. Meld je dus nu aan door een 
mailtje te sturen naar bestuur@ckv-valto.nl of zeg het één van de bestuursleden. Samen met een vriendje of 
vriendinnetje aanmelden is natuurlijk geen probleem. Snappen we. 
 
Was je vorig jaar 18- en nu ineens 18+? Niet getreurd. Als je de Bijblijver van deze week goed leest, kom je 
vanzelf de volwassen uitnodiging tegen! 
 
     Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
	
 
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 
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Nog 14 letters te gaan…… 
Bij de M komt de naam Maarten Vreugdenhil boven drijven 
over de N van honderden Nederlagen wil ik nu niet schrijven 
bij de O van minstens zo veel Overwinningen is dat een ander verhaal 
de P van Promoveren zet ik ook heel graag centraal 
de Q wordt natuurlijk weer niks 
daarom verwijs ik maar naar de X 
de R van Reserve is bepaald niet favoriet 
de S van handen omhoog of ik Schiet 
zonder de T van Trainen is het lastig leren 
om ook bij de U van uitwedstrijd met de punten terug te keren. 
de V is en blijft VALTO maar kan ook Verdedigen zijn 
de W van Winst doet zelden pijn 
de X is niks, wat maak je me nu 
daarom verwijs ik je naar de Q. 
Als je dit voor de tweede keer leest 
dan is dat niet voor niets geweest. 
Bij de IJ heb ik simpel aan de ijsbaan gedacht 
Daar werden de eerste VALTO-wedstrijden gespeeld 
Dat de Z aan Zaal wordt gekoppeld is niet onverwacht 
Zo hebben we het alfabet mooi samen gedeeld. 
Voor mij zit het er nu even op 
volgende week pakt To Val de korfbaldraad weer op. 
Zij zal het gesprek met een oude bekende aangaan. 
Vanaf dat moment zal ook de naam van Do On onder de bijdragen staan. 
 
     To Val 
 
 
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: 
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 
 
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 
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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Wedstrijdverslagen 
	
VALTO 2 speelt zich veilig; VALTO 1 haakt af                          Sponsor: Martin Stolze B. V. 
In de vorige speelronde hadden VALTO 1 en 2 afgerekend met Vitesse onder winterse omstandigheden. Hoe anders 
was het vandaag op bezoek bij de koploper Pernix in Leiden. Onder zomerse omstandigheden mocht VALTO 2 
aantreden tegen de kersverse kampioen Pernix 2. Bij winst van VALTO werden er goede zaken gedaan en zou een 
verblijf in de 1e klasse veilig gesteld worden. Door omstandigheden was ik wat verlaat en was bij aankomst de wedstrijd 
al bijna vijftien minuten onderweg. Er stond een voor mij verrassende  2-5 voorsprong voor VALTO op het bord. Er werd 
dus al hard gewerkt om de 14-20 nederlaag uit september te revancheren. VALTO zou de hele eerste helft een kleine 
voorsprong houden en bij 6-8 de kleedkamers opzoeken.  
De coach van Pernix had wel wat bij te sturen voor het tweede deel, want het lijkt me sterk dat zij op deze manier het 
kampioenschap hadden binnen gehaald. VALTO kon dus rekenen op een getergd Pernix voor de rest van de wedstrijd 
met als inzet de punten aan het eind van de wedstrijd. Dit bleek ook direct na aanvang van de tweede helft. VALTO werd 
veel strakker verdedigd en binnen vier minuten lag de gelijkmaker door de korf. Niet veel later wist de thuisploeg  bij 9-8 
voor het eerst op voorsprong te komen. VALTO toonde hun veerkracht en via Laurens en Pieter kwam VALTO weer op 
voorsprong. Met om en om scoren stond er na zestien minuten een 13-13 tussenstand op het bord. Beide ploegen gaven 
geen duimbreed toe en waar VALTO korfballend naar oplossingen zocht, ging de thuisploeg meer en meer de 
confrontatie opzoeken. VALTO trok echter aan het langste eind en wist weer een gaatje te slaan door de doelpunten van 
Pieter en Lisanne. Even later leek VALTO met drie treffers op rij bij 14-18 de wedstrijd in het slot te gooien. Niets bleek 
minder waar, want ook de thuisploeg bleek over veerkracht te beschikken. Aangemoedigd door het thuispubliek deed de 
ploeg er nog een schepje bovenop. Het spel werd er in ieder geval niet mooier op, maar gelukkig wist VALTO de rust te 
bewaren. Pernix wist vlak voor tijd nog wel de aansluiting te maken bij 17-18, maar het slotakkoord was voor VALTO. 
Lisanne mocht zich in de slot minuut nog opmaken voor een vrije bal, waarmee zij de eindstand op 17-19 zette. Met 
deze overwinning is VALTO 2 zeker van nog een jaar 1e klasse en staat netjes op een 2e plaats. In de resterende twee 
wedstrijden zal er nog een verbeten strijd los barsten welke ploegen er gaan degraderen. De nummer 3 DES heeft 11 
punten, maar de rode lantaarndrager Vitesse heeft er negen. Voor deze ploegen zullen er dus nog een paar cruciale 
wedstrijden volgen, waarin alleen een overwinning telt.  
Dat gold ook voor het vlaggenschip van VALTO. Er moest vandaag weer gewonnen worden van Pernix om mee te 
blijven doen voor de hoofdprijs. Pernix had in de vorige competitie ronde de koppositie overgenomen van Telstar, wat 
onverwacht punten liet liggen tegen VICTUM. De thuisploeg zou vandaag dus alles uit de kast halen om VALTO niet 
langszij te laten komen in de competitie. Met een grote scharen Leidse supporters, die zo hun eigen manier hebben van 
aanmoedigen, en wat Lierenaars die achter hun ploeg waren aan gereisd werd er aan de wedstrijd begonnen. De 
openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg. VALTO gaf in de verdediging veel te veel ruimte, waardoor men rustig op 
twee benen kon aanleggen. Binnen enkele seconden was daar de 1-0 voor de thuisploeg en na de gelijkmaker van Rob 
nam de thuisploeg met vier afstandsschoten een 5-1 voorsprong. Dat waren zes doelpunten in evenveel minuten en leek 
het kwaad alweer geschiedt. VALTO herstelde zich iets, maar kon niet voorkomen dat het verschil vier doelpunten bleef. 
Pas na vijfentwintig minuten kreeg VALTO grip op de Leidse aanvallen en wist de achterstand terug te brengen tot 11-10 
bij rust.  
Marco had de ploeg bij de ingelaste drinkpauze al stevig toegesproken, maar ik denk dat het in de kleedkamer nog even 
nagedonderd heeft. VALTO kwam een stuk scherper uit de kleedkamer en ging goed van start. Binnen een paar 
seconden was de gelijkmaker gescoord, maar Pernix beantwoorde dit met twee doelpunten op rij en moest de inhaalrace 
weer opnieuw beginnen. Het zou tot de 24e minuut duren voor VALTO weer langszij wist te komen nadat Frank er met 
twee treffers op rij 16-16 van maakte. VALTO had echter geen antwoord op het fysieke spel van de thuisploeg en de 
scheidsrechter liet het allemaal ook toe. Voor de zesde keer werd er in de tweede helft naar de stip gewezen na een 
vermeende overtreding van VALTO en deze werd helaas voor VALTO nu wel benut, waardoor we weer tegen een 
achterstand aankeken. Wederom wist de thuisploeg een gaatje van drie te slaan en werd het voor VALTO steeds 
moeilijker om nog punten aan deze wedstrijd over te houden. Toch wist VALTO nog erg dichtbij een punt te komen. 
Frank kreeg een vrije bal mee, wat eigenlijk een stip had moeten zijn. Na appelleren van Marco werd er bij het nemen 
van de vrije bal door de leidsman een overtreding gezien en mocht Frank het afmaken vanaf de strafworpstip. Met nog 
ruim twee minuten op de klok ging VALTO voor een slotoffensief. Er werd snaar strak verdedigd en zonder overtredingen 
werden er veel ballen onderschept. Hierdoor kon VALTO nog een paar aanvallen spelen en wist Thom weer voor de 
aansluiting te zorgen. Ook deze laatste minuut speelde de thuisploeg niet goed uit en wist VALTO de bal weer te 
onderscheppen. In deze laatste aanval wist VALTO nog meerdere schoten te pakken, maar de gelijkmaker viel helaas 
niet. Thom was er met zijn laatste schot nog het dichts bij, maar ik weet niet of de leidsman deze nog had mee geteld. Er 
werd afgefloten voor de wedstrijd terwijl de bal al in de lucht was, maar de scheidsrechter zwaaide einde wedstrijd. 
Gelukkig voor hem stuiterde het schot van de rand en hoefde hij deze beslissing niet te nemen en bleef de stand 19-18. 
Met dit verlies haakt VALTO af voor het kampioenschap in deze sterke poule en zal nog wel even aan deze wedstrijd 
terug denken. Helaas werd de wedstrijd in de beginfase al uit handen gegeven, waardoor het een lastige middag is 
geworden. VALTO speelt nog wel een belangrijke rol in het kampioenschap, want de nog resterende wedstrijden speelt 
ons vlaggenschip tegen Telstar en Rapit die beiden op een gedeelde 2e plaats staan. Zij spelen beiden ook nog tegen de 
koploper Pernix, dus zou VALTO zomaar een sleutelrol kunnen spelen in de ontknoping in de 1e klasse F. Volgende 
week is er weer geen wedstrijd in verband met het Pinksterweekend, waarin veel verenigingen hun kampen plannen. 
VALTO zal dus op 21 mei richting Hoevelaken reizen om de confrontatie met Telstar aan te gaan. Ook een ploeg die het 
hard speelt, wat vooral Judith zich nog wel zal herinneren. Tijdens deze wedstrijd brak zij haar pols en was voor acht 
weken uitgeschakeld. De bikkelharde wedstrijd werd op 3 oktober met 21-24 verloren, dus hebben we nog een appeltje 
te schillen met deze tegenstander. Voor de spelers hoop ik dat er weer net zo veel supporters als vandaag de reis naar 
Hoevelaken willen maken om jullie te steunen in deze ongetwijfeld pittige pot.  
     Tot in Hoevelaken, Arno van Leeuwen.  
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VALTO 4 – Weidevogels 3 
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Weidevogels op het programma. Een tegenstander waar 
we niet zulke goede herinneringen aan hebben, maar we spraken van te voren af dat we er met z’n allen een 
gezellige wedstrijd van zouden maken. Helaas is dat niet helemaal gelukt….. Gedeeltelijk had dat ook met 
onze eigen frustratie te maken, want we verzaakten het overwicht in het veld om te zetten naar een 
overwicht in de score. Lange tijd wist Weidevogels in de buurt te blijven en zo bleef de wedstrijd tot het eind 
toe onnodig spannend. Halverwege stond het 4-3 en was het de hoogste tijd om even de schaduw op te 
zoeken. Verdedigend zat het wel goed, want drie door laten, is natuurlijk prima. Maar als je zelf maar vier 
keer weet te scoren, is dat gewoon te weinig. Dat moest in de tweede helft beter! Nou ging het wel iets beter, 
maar echt los van de tegenstander kwamen we niet. Pas halverwege de tweede helft kwamen we voor het 
eerst op een voorsprong van twee doelpunten. Het laatste stuk van de wedstrijd ging Weidevogels 
vervolgens extreem achterverdedigen, waardoor het onmogelijk was om nog een normale aanval op te 
zetten. Gelukkig wisten ze zelf ook niet meer te scoren en met een vrije bal wisten wij de eindstand op 11-8 
te zetten. Geen goede wedstrijd, maar wel de volle punten. Met nog drie wedstrijden te gaan, hebben we 
nog één punt nodig om zeker te zijn van het kampioenschap. Woensdag 18 mei mogen we weer naar 
Bleiswijk, dit keer om de uitwedstrijd tegen Weidevogels helemaal over te spelen. Vervolgens spelen we 
zaterdag 21 mei thuis tegen ODO 4 en hopen we het kampioenschap op zak te hebben, zodat we ’s avonds 
op de party van Marco Swikker ons eigen feestje kunnen vieren!! 
  
       Groetjes VALTO 4 
 
 
 
 
VALTO A1 - Excelsior A1                                             Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Afgelopen zaterdag kon voor de A1 een hele mooie dag worden. Nog mooier dan dat de dag al was door het 
mooie weer. VALTO A1 kon namelijk bij winst 2 concurrenten uitschakelen voor het kampioenschap, 
wetende dat dan alleen Avanti nog over zou blijven. Maar het liep allemaal heel anders. VALTO leek 
zenuwachtig en daardoor verlamd. De eerste helft was ronduit slecht en aftastend van beide kanten, wat 
leidde tot een 2-5 ruststand in het voordeel van Excelsior. We wisten dat we tegen deze ploeg goed terug 
konden komen, en 3 doelpunten zijn ook zeker te overbruggen. Na rust kwam de scherpte even terug in de 
ploeg. Naar 4-6 en ook door naar 8-8. Toen waren er nog 10 minuten te spelen om de winst binnen te halen. 
Maar VALTO was vermoeid en kreeg het niet meer voor elkaar om er een bal in te schieten, waar Excelsior 
er nog 1 in wist te frommelen. Uiteindelijk werd er dus met 8-9 verloren, goed verdedigd maar helaas niet 
scherp in de afronding geweest. Er waren zaterdag te weinig spelers die tot scoren wisten te komen, 
waardoor we uitkomen op slechts 8 doelpunten. Daarmee win je nou eenmaal geen wedstrijden. Geluk bij 
een ongeluk, door de 11-12 winst in Delft blijft het onderling resultaat na dit verlies in het voordeel van 
VALTO, omdat wij meer gescoord hebben in de gewonnen (uit)wedstrijd. VALTO treft nu nog ONDO en 
ODO en zal bij 2 overwinningen zeker zijn van het kampioenschap. Afhankelijk van andere resultaten zou de 
A1 zich nog een eventuele misstap kunnen veroorloven, maar daar moeten we maar niet vanuit gaan. 
VALTO zal de knop in deze vrije tussenweek moeten omzetten en er daarna als één team voor moeten gaan 
strijden. Te beginnen over 2 weken uit bij ONDO. Tot dan! 
        De A1 
 
 
 
VALTO B1 DOET GOEDE ZAKEN RICHTING HANDHAVING 
Afgelopen zaterdag vertrok de B1 richting Barendrecht om daar Vitesse te ontmoeten. De B1 is bezig aan 
een goede reeks na de zaal en deze wedstrijd moest gewonnen worden al wil de B1 in de hoofdklasse 
blijven. Met veel goede moed begonnen we aan de wedstrijd. De zon scheen fel en dat maakte het een 
zware wedstrijd. We hadden in het begin een beetje moeite met scoren en Vitesse liet zien dat ze ook wilde 
winnen. Met rust stond het 4-5 in ons voordeel, geen van beide ploegen is met meer dan 1 doelpunt op 
voorsprong gekomen, erg spannend dus nog. Na in de rust veel water gedronken te hebben, begon de 2e 
helft. VALTO kwam veel beter uit de kleedkamer en scoorde 4 doelpunten wat de stand 4-9 maakte. 
Hiermee was de wedstrijd zo goed als beslist, want deze voorsprong is niet meer uit handen gegeven. 
VALTO was de betere ploeg, dat hebben we laten zien en dat resulteerde in een uitslag van 10-14. De 
goede reeks van na de zaal wordt dus doorgezet en wie weet tot wat dat kan leiden. We spelen nog twee 
wedstrijden en we hopen nog wat puntjes te pakken. 
Zaterdag 21 mei spelen we om 15.30 thuis tegen Deetossnel, de nummer 1, we hopen te kunnen stunten! 
Kom allen kijken, dit is onze laatste thuiswedstrijd!! 
        Martijn. 
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VALTO D1, VEO-TOERNOOI 
Op 5 mei 2016, deed VALTO D1 ook mee met het Veo-toernooi. Ze moesten o.a. spelen tegen Kvs D1, 
VALTO D2 ,Olympia D1 en nog wat andere teams. Het was natuurlijk ook een hele leuke dag met elkaar. 
Uiteindelijk hebben we alles ruim gewonnen en zijn we kampioen geworden van onze pool. 
 
       Groetjes, Romeo Kortekaas. 
 
 
VALTO D1 - Vriendenschaar D1  
We speelden afgelopen zaterdag voor de 2e keer tegen Vriendenschaar D1. 2 weken geleden hadden we uit 
tegen hun gespeeld en ging de eerste helft niet zo goed. Gelukkig hadden we het de tweede helft wel beter 
gedaan en gingen we met de punten naar huis. Nu moesten we gelijk beter starten. Het was wel een warme 
dag maar we gingen er gelijk fel tegenaan zodat het al snel 1-0 was. Het ging steeds gelijk op en met de rust 
stond het 5-4 voor VALTO. Na de rust werden we even slap van de warmte en kwam Vriendenschaar terug 
tot 7-7. Gelukkig mochten we van de scheidsrechter even wat drinken en maakten we gelukkig weer een 
paar doel punten. Het bleef spannend en we wonnen met 10-8.  
        Groetjes Annelie  
 
 
 
VALTO D3 – HKV / Ons Eibernest D2 
Zaterdag 7 mei, 11.00 uur, zomers temperatuurtje, team compleet, een kampioenschap in het vizier: niks 
kan VALTO D3 in de weg staan! Toch? De waarheid lag helaas net even anders.. HKV bleek toch net ietsje 
te sterk. Na een spannende wedstrijd waarbij gelijk op zich afwisselde met 1 of 2 punten voor HKV, zat de 
winst er helaas niet in. Soms wil alles lukken, soms even niet en vandaag was het zo’n dag van het laatste. 
Tja, het was tenslotte vakantie…;-)? 
Maar… het was een prachtige dag, de zon scheen, er waren ook zeker weer mooie acties dus over twee 
weken weer nieuwe kansen!! 
  
Groetjes, Bas van Kester 
 
 
 
De D4 pakt weer een prijs en gaat voor het kampioenschap! 
Afgelopen donderdag stond het Hemelvaartstoernooi voor 
de D4 op het programma. Na winst op het 
Excelsiortoernooi, najaarskampioen en de tweede plek in 
de zaal was dit weer een mooi moment om een beker mee 
naar De Lier te nemen. Waar de D4 op het veld bovenin 
meedraait in de 2e klasse, kwamen we op dit toernooi uit in 
de 3e klasse D-poule. Maar dit zegt natuurlijk niks over de 
sterkte van de tegenstanders. De eerste tegenstander was 
Phoenix, en na een paar minuten begonnen de doelpunten 
aan VALTO-zijde te vallen. De eerste wedstrijd werd 
gewonnen met 9-1. Ook daarna kregen we maar weinig 
tegenstand en werd er drie keer op rij gewonnen met 8-0. 
Het begon er steeds meer op te lijken dat de D4 weer een 
prijs kon toevoegen aan de prijzenkast, maar dan moesten 
de laatste twee wedstrijden tegen Olympia en Crescendo 
ook gewonnen worden. Ook hierin slaagde de D4 makkelijk, er werd met 7-1 en 10-1 gewonnen. 
Ondertussen gingen de tegenstanders opzoek naar een verklaring voor ons goede spel. Daarbij werd er 
meerdere keren beweerd dat er C-spelers in het veld zouden staan, maar helaas moesten we ze elke keer 
teleurstellen. We speelden echt met acht D4’ers maar wel één invaller; Anouk uit de D5 (en wat deed je het 
goed!). De echte reden voor al die grote uitslagen? De D4 speelde elke wedstrijd met een 100% inzet. Geen 
moment werd er makkelijk gedacht of slap gespeeld. De beker was dan ook dik verdiend!  
 En nu? Nu gaat de D4 zich opmaken voor de laatste prijs die er dit seizoen te halen valt; het 
voorjaarskampioenschap. Maar dan moet er gewonnen worden van zowel ODO als GKV. Tegen ODO werd 
vorige keer gemakkelijk gewonnen, maar ook deze ploeg bijt elke week flink van zich af. En dan de laatste 
wedstrijd, op woensdagavond 25 mei 18:30, uit bij GKV D1. Waarschijnlijk gaat er in deze wedstrijd bepaald 
worden wie zich voorjaarskampioen mag noemen. De D4 gaat in ieder geval spannende weken tegemoet en 
we hopen dan ook op veel support!  
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VALTO D5 
Uitwedstrijd Ondo D4-VALTO D5.  Coach danny was afwezig. 
1e	helft we hebben een invaller vandaag Indy van Baarle( nichtje van Levi) 
In de 4e	min scoort Guillermo al 0-1 voor VALTO, daarna veel pogingen om te scoren . 
Dan een strafschot voor Ondo 1-1. In de eerste helft vallen de meeste doelpunten 2-1 Ondo en 
Guillermo maakt er 2-2 van daarna scoort nr 3 Anouk 2-3 . Levi maakt in de slotfase van de eerste helft 2-4 
voor VALTO. 
2e	helft dan gaat Ondo van start 3-4 en 4-4 en dan ook nog 5-4. VALTO is de voorsprong kwijt. 
Een hele tijd wel pogingen maar geen doelpunten. In de slotfase probeert invaller Indy te scoren. 2 pogingen 
en de laatste was raak. 5-5 gelijk spel en het weer was prachtig. 
 
 
 
 
 
 
Avanti E5 – VALTO E3 
Zonnige zaterdag 7 mei, om 13.00 begint de wedstrijd.  
De teams zijn aan elkaar gewaagd, en het gaat gelijk op. Al gauw druipt iedereen van het zweet, want wat is 
het warm! 
Halverwege één punt voor, 7-6 
Dan gaat er iets misssss 9-12 voor Avanti :-( 
En helaas voor VALTO eindigt het met 17-10 
Allemaal super goed volgehouden! 
 
 
 
 
 
VALTO F2 tegen Weidevogels F1 
Twee weken geleden speelde de F2 uit tegen de Weidevogels. Toen de eerste helft daar begon was de 
gevoelstemperatuur ongeveer 11,3 graden onder nul, dus de trainingspakken bleven aan. Deze zaterdag 
voelde het nogal anders aan en dus stonden alle ouders druk hun kinderen in te smeren met factor 50. Wat 
een verschil met twee weken geleden. De kids van de F2 hadden er nu wel zin in en met lekkere warme 
spieren (ook zonder warming-up) begonnen ze aan de wedstrijd. Helaas zonder Sara die nog op vakantie 
was. De F2 had één ding goed in hun oren, ogen en handen geknoopt na de vorige pot tegen de 
Weidevogels: GEEN LANGE BALLEN NAAR VOREN! Ze hadden een paar snelle spelers die steeds die 
ballen onderschepten. Dus coach Claudia gaf deze tip nog even aan ze door: ‘Wat gaan we vandaag doen? 
Goed overspelen en niet te ver, coach!’ En wat doen we dus niet?: ‘Geen lange ballen, coach! Top, we 
kunnen beginnen. 
Het eerste kwart: de F2 ging lekker van start. Ze gooiden inderdaad goed over naar elkaar. De ballen 
kwamen goed aan en er wel ook heel goed verdedigd. Daar hadden de Weidevogels even niet van terug. 
Jasmijn werd goed vrijgespeeld onder de korf en kon drie keer scoren. 3-1. Het tweede kwart: de 
Weidevogels werden wakker en merkten dat de F2 een stuk beter speelde. Ze deden er een tandje 
bovenop. Toon scoorde nog een mooie bal, maar het werd toch ineens 4-5. Na de rust weer goed van start. 
Frenk stond weer super te verdedigen en daardoor kon de F2 een paar keer mooi terugkomen. Isis scoorde 
twee keer en maakte de stand gelijk: 6-6. Wat een spannende pot. En toen nog het vierde kwart. De F2 bleef 
goed verdedigen en goed overspelen. Elise vond Isis en die kon nog een keer scoren. Helaas bleek ook nu 
het vierde kwart net een beetje te lang voor de F2 en de Weidevogels kwamen in de laatste minuut langs zij. 
Balen zeg: 7-8 verloren. Maar wat een ander F2 hebben we gezien in vergelijking met twee weken geleden. 
Echt iets om trots op te zijn, F2! Jullie hebben keihard gewerkt en heel goed als team samengespeeld! 
  
Nu hebben we eigenlijk nog één verzoek aan onze voorzitter: waar kunnen we onze aanvraag indienen om 
de F-wedstrijden met één kwart in te korten. Dat vierde kwart is altijd net een beetje te lang  
  
Of Nikki, kun jij ons misschien zo trainen dat we ook het vierde kwart goed doorkomen. Misschien het 
zwaarste deel van de training bewaren voor het laatste kwartier van de training??? 
 
 
  



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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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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