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Laat die zomer maar komen 
De regen is eindelijk daar. Op de weg terug van Zeeland naar De Lier. Hij was vrijdag al verwacht, maar 
telkens werd de verwachting naar verder in de tijd bijgesteld en hebben we een compleet droge zaterdag 
gehad. Prima weer om te korfballen dus, nog beter weer om overwinningen en kampioenschappen te vieren 
en uitstekend weer om op een vol terras enkele spelers uit de selectie te bedanken nu ze een stapje terug 
doen en de coaches en staf uit te zwaaien.  
We zijn er echter nog niet. De competities mogen dan zijn afgelopen, maar er staan nog een aantal mooie 
momenten op de agenda. Te beginnen bij de eindmiddag op 11 juni, met het duo-schottoernooi, waarin je 
nog één keer kun schitteren. Pak die kans en schrijf je in op de website van Valto. Je kunt er ook voor kiezen 
om met de bus mee te gaan naar Tilburg om daar de D1 aan te moedigen. Zij schitteren nog één dag tegen 
de beste D-teams van Nederland in Tilburg. Het belooft een mooie dag te worden en bustickets zijn te 
bestellen via de website. Het seizoen sluiten we daarna gezamenlijk af met de huldiging van de kampioenen, 
een heerlijke BBQ en lekker lang napraten, vooruitkijken, en hopelijk genieten van een mooie zomerse 
avond. Ook de BBQ menu’s zijn dit jaar online te bestellen. 
Daarna hebben we op 15 juni nog de sessies voor jeugdbestuur (18-) en visie (18+) waarin we als bestuur 
een groep (jeugd)leden vragen wat ze vinden en wat ze willen. Iedereen mag zich aanmelden, er zijn nog 
plaatsen vrij! Als je de toekomst van VALTO belangrijk vindt, meld je dan aan door een berichtje te sturen 
aan het bestuur. Kijk voor de toelichting en tijden elders in de Bijblijver. 
De jeugd traint tussendoor nog gewoon iedere week, maar wel in de nieuwe samenstelling, tot zaterdag 18 
juni, wanneer er een toernooi is en ook voor hen het korfbalseizoen er op zit. Zijn mogen een week later op 
nog wel op jeugdweekend om daar hun superhelden-kamp op te slaan. Er zijn niet zo heel veel plaatsen 
meer vrij, dus mocht je je nog niet hebben opgegeven, doe het snel! Twijfel je nog? Vraag dan iemand die al 
eens is geweest! 
Tenslotte nog een groot compliment voor de organisatie en de vrijwilligers van het Priva Schoolkorfbal 
Toernooi. Wat was het weer een geweldige middag! De stoerste voetballers vinden korfbal echt leuk, 
klasgenootjes zien eindelijk waar hun vriendjes en vriendinnetjes het over hebben in de kring op school en 
ouders krijgen de mooie dingen mee die we bij VALTO doen. En ik heb er zelfs al van een aantal begrepen 
dat hun kind er heel graag bij komt. Welkom alvast en ik wens jullie net zoveel plezier als je bij het 
schoolkorfbal toernooi hebt beleefd! Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas  
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Programma 30 mei en 1 juni 

 
 
Rijders 

 
 
Opstellingen 30-05  
 
Valto 4:  Vertrek: 19.00 uur 
Heren: Luuk, Roland, Ruben, Thomas, Laurens 
Dames: Laura H, Petra D, Antoinette, Lisa R, Lisa S, Anne Roos 
 
 

STOP!!	
Heb	jij	je	al	opgegeven	voor	de	Einddag	op	11	juni?	

	
Nee?!	Doe	dit	dan	zo	snel	mogelijk,	dit	kan	namelijk	maar	

tot	zaterdag	4	juni!!	
	

Welke	keuze	heb	jij	gemaakt?	
Keuze	1:	Met	de	bus	naar	het	NK	van	de	D1	in	Tilburg	en	

daarna	gezellig	BBQ’en	bij	de	Villa	Valto.	
Keuze	2:	Meedoen	met	een	maatje	aan	het	Duo-

Schottoernooi	en	daarna	gezellig	BBQ’en	bij	de	Villa	Valto.	
Meer	informatie	vind	je	verder	in	deze	Bijblijver	of	op	www.ckv-valto.nl		
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Uitslagen afgelopen zaterdag 
 

 
  



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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Nabeschouwingen 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde haar laatste wedstrijd uit tegen Sporting Delta B1. Een heus degradatieduel, want als 
PKC zou verliezen van de koploper, zou de verliezer van dit duel degraderen. De wedstrijd ging gelijk op, 
waarbij VALTO wel steeds degene was met de voorsprong van één of twee doelpunten. In de laatste 
minuten ontstond er nog een vreemde situatie toen de tegenstander ging tijdrekken, omdat ze dachten bij 
een achterstand van twee doelpunten een beter onderling resultaat te hebben, waardoor ze niet zouden 
degraderen. VALTO wist de wedstrijd uiteindelijk met 15-17 te winnen, wat natuurlijk een leuke afsluiting van 
het seizoen betekende. Hiermee eindigen ze samen met PKC en Sporting Delta, met 10 punten uit 14 
wedstrijden, op een gedeelde 5e plek, wat ook de één na laatste plek is. Als er drie ploegen gelijk eindigen, 
wordt er gekeken naar de onderlinge resultaten tussen de drie ploegen en dan heeft Sporting Delta de 
minste punten gehaald en dat betekent dat zij degraderen en dat VALTO B1 zich dus keurig heeft stand 
gehouden in de hoofdklasse, mede door naar de zaal vier wedstrijden te winnen! Knap gedaan! 
VALTO B2 speelde thuis tegen kampioen ONDO B2. Uit werd er met 14-8 van deze ploeg verloren. Dit keer 
ging de wedstrijd wel iets gelijker op, maar was toch duidelijk dat ONDO een maatje te groot was. Wel 
werden er een hoop doelpunten gemaakt! Uiteindelijk werd er met 11-15 verloren. VALTO B2 eindigt 
hiermee met 4 punten uit 6 wedstrijden op een gedeelde 3e (en tevens laatste) plek. 
VALTO B3 speelde uit tegen één van de koplopers: Madjoe B2. De vorige keer werd thuis nipt van deze 
ploeg gewonnen: 5-4. Op het laatste moment moesten er nog wat invallers/reserves bij elkaar worden 
verzameld en uiteindelijk ging de B3 op stap met een paar spelers uit de D4! Ook dit keer weer een 
spannende gelijk opgaande wedstrijd, die wederom eindigde in een 4-5 overwinning voor VALTO. En omdat 
de andere koploper ook (onverwachts) verloor, betekende dit voor VALTO B3 dat zij ineens kampioen 
waren! Gefeliciteerd! Zij staan nu bovenaan met 7 punten uit 6 wedstrijden, gevolgd door SEV B1 en Madjoe 
B2, die beiden 5 punten hebben uit 5 wedstrijden en nog tegen elkaar moeten spelen. Afhankelijk van deze 
uitslag, kan één van beide ploegen nog op gelijke hoogte komen met VALTO B2. Een leuke (onverwachte) 
afsluiting van het seizoen! 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde thuis tegen Nieuwerkerk C1. Uit werd er met 6-4 verloren, maar had er zeker meer in 
gezeten. Voor de C1 wil het na de zaal nog niet zo lukken en mede daarom waren ze er op gebrand om het 
seizoen in ieder geval positief af te sluiten, door van Nieuwerkerk te winnen. De C1 kwam goed uit de 
startblokken en wist een voorsprong van 4-0 te pakken. Hierna kwam Nieuwerkerk wel wat meer in de 
wedstrijd, maar echt spannend werd het niet meer. Uiteindelijk werd er met 8-5 gewonnen. Hiermee haalde 
de C1 haar eerste twee punten en eindigt het op de laatste plek. 
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C2. De C2 was ook nog in afwachting van de eerste punten na de zaal 
en wilde natuurlijk ook het seizoen positief af sluiten. Helaas, zoals al vaker dit seizoen, werd er weer met 
een minimaal verschil verloren: 5-6. De C2 blijft daardoor puntenloos, waarbij wel opgemerkt moet worden 
dat van de 6 wedstrijden er maar liefst 5 met één doelpunt verschil werden verloren. Een typisch geval van: 
‘so close, but yet so far….’ Jammer, maar het betekent wel dat jullie gelijk opgaande wedstrijden hebben 
gespeeld! 
VALTO C3 speelde uit tegen ODO C2. Thuis werd er met 6-2 van deze ploeg verloren en omdat ODO nog 
altijd geen punten had gehaald, was de verwachting dat ook dit keer de winst voor VALTO zou zijn, maar 
dan moet je het nog wel even doen! Gelukkig was dit voor de C3 geen probleem en werden uiteindelijk de 
punten mee naar huis genomen, na een 4-7 overwinning. De C3 eindigt daardoor met 6 punten uit 6 
wedstrijden op een 3e plek. 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde haar laatste competitiewedstrijd uit tegen Tiel’67. Thuis werd er met 13-10 van deze 
ploeg gewonnen. Dit keer speelde de D1 in de wetenschap dat het kampioenschap en het NK-ticket al 
binnen was, dus er kon onbezorgd gespeeld worden. In het begin kon Tiel nog aardig bijblijven en kwam 
VALTO niet echt los. Gaandeweg de 2e helft ging het steeds beter lopen en uiteindelijk werd er met 10-14 
gewonnen en dat betekende ongeslagen kampioen in de hoofdklasse, een knappe prestatie. En nu op naar 
het NK op zaterdag 11 juni in Tilburg. Succes! 
VALTO D2 speelde thuis tegen Weidevogels D1. Uit werd er makkelijk van deze ploeg gewonnen: 4-10. Dit 
keer ging de wedstrijd qua doelpunten gelijk op, want al was VALTO misschien wel de betere ploeg, ze 
vergaten zichzelf te belonen met doelpunten. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd dan ook in een gelijke stand: 
6-6. Hiermee eindigt de D2 met 4 punten uit 6 wedstrijden op een 3e plek. 
VALTO D3 speelde afgelopen zaterdag niet, omdat de wedstrijd verzet is naar woensdag 1 juni. Zij mogen 
dan hun laatste wedstrijd spelen, uit tegen Die Haghe D3. 
VALTO D4 speelde afgelopen woensdag al haar laatste wedstrijd, uit tegen GKV D1. De winnaar van dit 
duel kon op gelijke hoogte komen met Phoenix D1, en daarmee het kampioenschap binnen halen. Met een 
hoop supporters langs de lijn speelde de D4 een zeer spannende wedstrijd, die gelijk op ging. Halverwege 
de 2e helft pakte VALTO voor het eerst een voorsprong van 2 doelpunten, maar het bleef tot het eind toe 
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spannend. Gelukkig viel op het laatst nog de 3-6 er in en was de wedstrijd gespeeld. Gewonnen en dus 
kampioen. Gauw terug naar De Lier voor de huldiging en dus ook voor de D4 een mooie afsluiting van het 
seizoen. 
VALTO D5 speelde uit tegen ODO D3. Thuis werd er nipt van deze ploeg gewonnen: 4-3. Dit keer ging het 
vooral verdedigend een stuk beter, want er werd maar 1 doelpunt doorgelaten. Aan de andere kant werden 
er aanvallend weer 4 doelpunten gescoord, dus stond er dit keer een 1-4 overwinning op het scorebord. De 
D5 eindigt hiermee met 5 punten uit 6 wedstrijden op een 3e plek. 
 
 
E-jeugd 
Valto E1 was al klaar met de competitie en bereid zich alvast voor op 
het nieuwe seizoen! 
 
Valto E2 speelde uit tegen Avanti E2. Zij hadden pas 1 wedstrijd 
gewonnen, Valto nog geen een. Vol goede moed ging Valto dan ook naar 
Pijnacker om misschien wel de eerste punten van dit seizoen te pakken. 
Ze kwamen van een koude kermis thuis... Er werd heel ruim, met 20-6, 
verloren. Gauw vergeten en vooruit kijken naar het volgende seizoen. 
Komende week lekker trainen met je nieuwe teamgenootjes! 
 
Valto E3 speelde thuis tegen koploper Refleks. Zij hadden nog geen ene 
wedstrijd verloren en waren dus overtuigd kampioen. Valto maakte het 
Refleks echter wel knap lastig om ongeslagen kampioen te worden. 
Uiteindelijk sleepte Refleks toch de 7-8 winst binnen. 
 
Valto E4 is ook al uitgekorfbald dit seizoen. 
 
Valto E5 ging op bezoek bij Excelsior E6. De vorige wedstrijd werd 
verloren met een klein onderling verschil. Deze keer was Excelsior wel 
duidelijk de betere partij. Valto verloor helaas met 12-4. 
 
Valto E6 was vorige week al kampioen geworden maar ging deze week op pad 
om ongeslagen kampioen te worden! Door blessures en afwezigen gingen er 
wat invallers mee. Velocitas had niet veel in te brengen dit keer en er 
werd overtuigend met 2-11 gewonnen. Ongeslagen kampioen! Knap gedaan! 
 
Valto E7 kreeg in deze laatste wedstrijd ONDO E6 op bezoek. De 
heenwedstrijd werd overtuigd gewonnen door Valto. Maar ONDO liet zien 
dat zij deze competitie veel bijgeleerd hebben! Het werd een gelijk 
opgaande wedstrijd die met 1 doelpunt verschil gewonnen werd. Hierdoor 
is Valto 2e geëindigd in de poule. 
 
Valto E8 speelde de thuiswedstrijd tegen ONDO E7 om de tweede plek in de 
poule. De E8 had niet veel moeite met de tegenstander en won overtuigend 
met 7-1. Hierdoor zijn jullie heel netjes 2e geëindigd in de poule. 
 
F-jeugd 
Valto F1 speelde haar kampioenswedstrijd uit tegen ONDO F2. Zij hadden 
nog geen punten gehaald deze competitie dus de overtuiging dat het moest 
gaan lukken was aanwezig. Dat Valto de sterkere ploeg was, werd als snel 
duidelijk. Na 40 minuten korfballen stond er een stand van 6-25 op het 
scorebord en kon er feest gevierd worden. De taart smaakte heerlijk heb 
ik mij laten vertellen! Gefeliciteerd! 
 
Valto F2 heeft het lastig in de 2e klasse. Deze keer stond de 
uitwedstrijd tegen koploper Lynx F1 op het programma. Lynx had de punten 
nodig om kampioen te worden en ging strijdvaardig de wedstrijd in. De F2 
bood nog wel tegenstand maar helaas was Lynx sterker en werd er met 13-5 
verloren. 
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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: 

03															D2	
10-06																			D3	
24-06																			geen	schoonmaak	
01-07																			B2+	B3	
	
Alvast bedankt voor jullie inzet! Edith van Geest 
 
Agenda 

 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
  



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Duo-Schottoernooi Zaterdag 11 juni 
Jullie hebben de aankondiging voor het Duo-Schottoernooi vast al een aantal keer voorbij zien komen: Dit 
jaar is de einddag namelijk iets anders dan andere jaren! We begrepen dat er nog best wat vragen waren, 
dus vandaar een uitgebreide uitleg: 
 
Wat is het precies? Bij een Duo-Schottoernooi staan er 2 korfbalpalen tegenover elkaar opgesteld. Als 
koppel ga je tegen een ander koppel strijden om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Om de beurt mag je 
schieten, vanaf je eigen paal op de andere korf. Na een aantal minuten stopt de tijd en het koppel wat de 
meeste doelpunten heeft gemaakt, wint de partij!  
 
Wie kunnen er allemaal meedoen? Het leuke aan dit toernooi is dat iedereen kan meedoen. Korfballer, 
ouder, vrienden, niet korfballer, het maakt allemaal niet uit, want er zijn verschillende categorieën waarin 
gespeeld wordt. Het is voor iedereen leuk om mee te doen, want het gaat natuurlijk vooral om de 
gezelligheid! Uiteraard verwachten we dat alle leden meedoen, dus van de Kangoeroes tot en met de 
senioren. De verschillende categorieën zijn: 

1. Kangoeroes – F 
2. D – E 
3. C en hoger 

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. 
 
Een koppel, met z'n tweeën, hoe zit dat precies? Als je wilt meedoen, moet je je opgeven in een tweetal. 
Je moet dus zo snel mogelijk een maatje vinden, waar jij mee wilt schitteren op het toernooi. Voor de jongste 
jeugd is het bijvoorbeeld heel erg leuk om samen met vader of moeder mee te doen aan het toernooi. Dan 
kan je dus een partij spelen tegen een vriendje of vriendinnetje met zijn of haar vader/moeder! Voor de C en 
hoger kan je natuurlijk ook prima je vader of moeder meenemen, maar je mag ook met een vriend of vriendin 
die niet op korfbal zit, je broer of wie dan ook! Het is natuurlijk ook een optie als je bijvoorbeeld in de C of B 
zit, om samen met iemand uit de selectie mee te doen. 
 
Wanneer is dat? Het toernooi gaat plaatsvinden op zaterdag 11 juni vanaf ongeveer 12.30 uur. De kantine 
is natuurlijk al wel wat eerder open, zodat je van te voren al een beetje kunt inschieten. Je speelt meerdere 
wedstrijdjes in een poule, zodat je lekker de hele middag bezig blijft!! Tussen ongeveer 17.00 uur en 17.30 
zal de finale plaatsvinden.  
 
Hoe geef ik me op en krijg ik ook nog wat te eten? Ten eerste is deelname aan het toernooi helemaal 
gratis! Je kunt je opgeven via: http://ckv-valto.nl/einddag  
 
Mocht het echt niet lukken om een maatje te vinden stuur dan een mailtje naar activiteiten@ckv-valto.nl, dan 
zullen wij proberen iemand te vinden.  
 
Daarnaast kan iedereen voorafgaand aan het schieten een lekker portie zelfgemaakte poffertjes krijgen! 
Deze zijn ook gratis! 
 
Na afloop van het toernooi wordt er een gezellige afsluitende BBQ georganiseerd. Hier kan iedereen aan 
deelnemen, ook mensen die niet meedoen aan het Duo-Schottoernooi. Hiervoor kan je je ook opgeven via: 
http://ckv-valto.nl/einddag  
Aan de BBQ zijn wel kosten verbonden. Er zijn verschillende menu’s verkrijgbaar. De samenstelling van de 
menu’s en de prijzen zijn ook te vinden via bovenstaande link. Betalen kan heel eenvoudig via IDEAL.  
 
Hopelijk is nu alles duidelijk! Opgeven kan tot zaterdag 4 juni, dus waar wacht je nog op?!  
 
TOT SLOT: Een VALTO Einddag, zou geen VALTO Einddag zijn zonder springkussens, dus ook die 
zijn uiteraard aanwezig! 
 
Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag!  
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Activiteitencommissie Valto,  
Sharon, Anita, Fiona, Ruben, Annemiek, Jeannette en Liesbeth 
activiteiten@ckv-valto.nl 
 
NK D jeugd 
Ja, je leest het goed! Ook wordt op zaterdag 11 juni het NK gehouden en zoals de meesten inmiddels weten 
is onze D1 er in geslaagd om zich te plaatsen voor het NK D Hoofdklasse! Het is natuurlijk jammer dat dit op 
dezelfde dag valt als de Eindmiddag, maar het is natuurlijk super gaaf en uniek om hieraan mee te mogen 
doen!! 
Dus ga je liever mee naar Tilburg om Valto D1 aan te moedigen, dan kan dat natuurlijk ook! Kaartjes voor 
deze bus zijn €10 per stuk en kun je kopen via onderstaande link. Wees er snel bij want vol=vol.  
De precieze vertrektijd van de bus is nog niet bekend, maar dit zal al vroeg in de ochtend zijn. De bus zal 
tussen 17.00 uur en 18.00 uur weer terug zijn bij de Villa VALTO. En wat is dan gezelliger om als 1 
vereniging af te sluiten! Met de deelnemers van het Duo-Schottoernooi, de supporters van Valto D1 en 
natuurlijk de toppers van de D1 zelf! Dit doen we met een gezellige BBQ. Hiervoor moet je je ook van te 
voren aanmelden. Via de onderstaande link kun je je opgeven voor de bus en ook gelijk voor de BBQ: 
http://ckv-valto.nl/product/bus-ticket-NK-D-jeugd 
 
Opgeven kan tot zaterdag 4 juni!  
Opgeven	kan	tot	zaterdag	4	juni!	Bij de BBQ zijn verschillende menu’s verkrijgbaar. De samenstelling van de 
menu’s en de prijzen zijn ook te vinden via bovenstaande link. Betalen kan heel eenvoudig via IDEAL.  
 
TOT SLOT: Hoe gaaf zou het zijn als alle supporters die mee gaan naar Tilburg, in het ORANJE gekleed zijn 
en een mooie Valto sjaal hebben! Zo kunnen we als één groot oranje legioen Valto D1 aanmoedigen! De 
Valto sjaal is ook verkrijgbaar via bovenstaande link en kost slechts €6,00. 
 

 
 
Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag!  
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Activiteitencommissie Valto,  
Sharon, Anita, Fiona, Ruben, Annemiek, Jeannette en Liesbeth 
activiteiten@ckv-valto.nl 
 
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 
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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 
  
PRIVA SCHOOLKORFBALTOERNOOI 
Afgelopen week vond weer het jaarlijkse PRIVA Schoolkorfbaltoernooi plaats bij VALTO. 
Dit begon maandag met een training voor alle teams. Vele (jeugd)leden waren gekomen om de trainingen 
voor deze kinderen van groep 3, 4 en 5 te begeleiden en tussendoor werden zij, door het keukenteam, 
voorzien van pannenkoeken! 
En toen woensdag (onder prima weersomstandigheden) het toernooi. Op het veld 28 teams, waarin zo’n 145 
kinderen, aan het strijden om de winst. Dit alles onder begeleiding van coaches en scheidsrechters. 
Tussendoor kon er in de kantine gegeten en gedronken worden, want ook hier stonden vrijwilligers klaar 
achter de bar om iedereen te helpen. Gelukkig was er ook weer iemand die de wedstrijden aankondigde en 
iedereen op de hoogte hield. De EHBO was ook aanwezig en moest hier en daar wel in actie komen, maar 
gelukkig niks ernstigs. 
De middag vloog voorbij en ook al werd er hier en daar wel eens wat gemopperd, over het algemeen waren 
de geluiden weer positief en konden we weer vele complimenten in ontvangst nemen over de organisatie. 
Aan het eind van het toernooi werden de prijzen uitgereikt (voor ieder team was er een beker) en gingen alle 
kinderen naar huis met een leuk aandenken van VALTO. Als je thuis was rond 16.45 uur heb je de kinderen 
vast fluitend voorbij horen komen! J 
Het was weer een succes! Alle vrijwilligers bedankt en tot volgend jaar! 
  
Groetjes Frank en Petra 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
En daar zijn de laatste kampioenen: Valto F1 werd vroeg in de 
ochtend kampioen. Goed gedaan jongens en meisjes! 
Vervolgens won Valto 4 (eindelijk, na 2 verloren 
kampioenswedstrijden) hun laatste wedstrijd en kon ook aan de 
taart. Tenslotte, aan het einde van de dag, bleek dat de poule 
van Valto B3 overhoop ging door vreemd verlies van de 
koploper. Dus ook Valto B3 is kampioen! Goed gedaan jongens en meisjes. De taart houden jullie tegoed. 
 
11 juni worden alle kampioenen gehuldigd! 
 
Indeling senioren 
Deze week is de indeling van de senioren gepubliceerd op de website van Valto http://ckv-valto.nl/indeling-
senioren-seizoen-2016-2017/).  
Er komen nog enkele dames en één heer terug uit de selectie. In overleg worden deze spelers ingedeeld bij 
de teams daaronder. 
 
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 E). Houd deze datum dus vrij vanaf 9.00 uur. 
 
Looptraining met Arco Poot, wederom deze zomer 
Ook deze zomer is Arco Poot bereid gevonden om met de liefhebbers een hardlooptraining te doen. De 
looptrainingen zijn op de donderdagen, startende op 7 juli 2016. 
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Verzamelen kwart voor 8 bij Villa Valto op elke donderdag vanaf 7 juli! 
 
 

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. Vanaf do 7 juli. 
6 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. 

 
Herhaling berichten 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
Indeling senioren seizoen 2016-2017 
Onderstaand de indeling voor de senioren seizoen 2016-2017.  
We zijn heel blij dat we aantal nieuwe mensen en oud-leden kunnen verwelkomen. 
De teams zijn dik gevuld. Hierbij de opmerking dat dat in geval van Valto 3 in overleg is gegaan met een 
vertegenwoordiging van van het team. Bovendien zitten er in de teams nogal wat mensen met 
weekenddiensten of met plannen voor een flinke trip in het buitenland. 
 
Een speciaal welkom voor Iris en Sanne de Raadt die door omstandigheden niet meer bij hun huidige club 
kunnen spelen en nu bij de Valto selectie aansluiten. Van harte welkom dames! 
We hebben erg ons best gedaan om goede, leuke en evenwichtige teams samen te stellen. We zijn zelfs op 
zoek geweest naar extra mensen om te zorgen dat teams in balans blijven.  
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze indeling, schroom dan niet even contact op te nemen. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, bestuurslid technische zaken 
(bart.van.muyen@ckv-valto.nl, 06-27024 902) 
 
Selectie	 Kevin	 Barnhard	 		 Manon	 Ende,	v.d.	

2	 Ron	 Boekestijn	 		 Mariska	 Geest	van	Dam,	van	

3	 Michiel	 Cornelisse	 		 Lotte	 Geest,	van	

4	 Bart	 Leeuwen,	van	 		 Manon	 Geest,	van	

5	 Niels	 Lingen,	van	der	 		 Judith	 Goedendorp	

6	 Floris	 Muyen,	van	 		 Naomi	 Grootscholten	

7	 Pieter	 Muyen,	van	 		 Mandy	 Herbert	

8	 Frank	 Rijcke,	de	 		 Joyce	 Meijer	

9	 Laurens	 Verbaan	 		 Lisanne	 Onck	

10	 Steven	 Vijverberg	 		 Sharon	 Prins	

11	 		 		 		 Iris	 Raadt,	de	

12	 		 		 		 Sanne	 Raadt,	de	

13	 		 		 		 Nikki	 Spronsen,	van	

14	 		 		 		 Aileen	 Willemse	

		 		 		 		 		 		

Valto	3	 Roland	 Ende,	v.d.	 		 dame	selectie	

2	 Niels	 Koole	 		 Miriam	 Boekestijn	

3	 Ruben	 Lugt,	van	der	 		 Antoinette	 Hanemaaijer	

4	 Laurens	 Meer,	van	der	 		 Denise	 Herbert	
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5	 Frank	 Monna	 		 Laura	 Herbert	

6	 Rob	 Ruiter,	de	 		 Laura	 Meer,	van	der	

7	 Marnix	 Stolze	 		 Lisa	 Rijcke,	de	

8	 Kees	 Verkade	 		 Ellen	 Ruiter,	de	

		 		 		 		 Lisa	 Verkade	

		 		 		 		 		 		

Valto	4	 heer	selectie	 		 dame	selectie	

2	 Michael	 Ende,	van	der	 		 Nia	 Berg,	van	der	

3	 Daniel		 Kester	 		 Romy		 Berg,	van	der	

4	 Thomas		 Ris	 		 Ilse	 Korteland	

5	 Sjoerd	 Staalduinen,	van	 		 Mellanie	 Noordam	

6	 Derk	 Velthoven	 		 Rosalie	 Prins	

7	 	 	 	 Anna	 Staalduine,	van	

		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		

Valto	5	 Marco	 Boekestijn	 		 dame	selectie	

2	 Mark	 Geest,	van	 		 Petra		 Dijkstra	

3	 Hans	 Ridder	 		 Helma		 Hagemans	

4	 Dennis		 Voskamp	 		 Esther	 Jong,	de	

5	 Jeroen	 Voskamp	 		 Hellen	 Korteland	

6	 		 		 		 Annemieke	 Lagerwerf	

		 		 		 		 		 		

Valto	6	 Vincent	 Cornelisse	 		 dame	selectie	

2	 Laurens	 Eijk,	van	 		 Mandy	 Boeters	

3	 Jesper	 Valstar	 		 Ryanne	 Boeters	

4	 Daniël	 Verbaan	 		 Inge	 Dalen,	van	

5	 Bart	 Verstegen	 		 Nanne	 Paul	

6	 Nick	 Voskamp	 		 Lysanne	 Venetiën,	van	

7	 Wouter	 Wubben	 		 		 		

		 		 		 		 		 		

Valto	7	 Bo	 Alsemgeest	 		 Marije	 Dalen,	van	

2	 Jelle	 Boeters	 		 Petra	 Jong,	de	

3	 Rinze	 Noordam	 		 Ria	 Solleveld	

4	 Frank	 Poot	 		 Linda	 Vreugdenhil	

5	 Gert	Jan	 Stolk	 		 Gerda	 Wel,	van	der	

6	 Ruud	 Stolze	 		 		 		

7	 Wouter		 Vijverberg	 		 		 		

		 		 		 		 		 		

Valto	8	 Martin	 Boekestijn	 		 Jolanda	 Berkhout	

2	 Michiel	 Bos,	van	den	 		 Leonie	 Oosterhout,	van	

3	 Arie	 Hoogerbrugge	 		 Fiona	 Rijsdijk	

4	 Sjors	 Jansen	 		 Marleen	 Slaman	

5	 Bart	 Muyen,	van	 		 Rosanne	 Staalduinen	

6	 Peter	 Rijcke,	de	 		 		 		

7	 Marco	 Stolze	 		 		 		
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KT2 cursus 
In het nieuwe seizoen willen we beginnen met de KT2 cursus. (www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-
opleidingen/korfbaltrainer-2/ ). We willen dan ook meteen in september beginnen met deze cursus.  
Dit is echt een aanrader. Het helpt je bij het maken van je trainingen, maar ook hoe om te gaan met 
bepaalde situaties op de training. Het is ook een mooi moment om deze situaties met elkaar te delen. De 
duur van deze cursus is twaalf weken. Ook als je verder wilt in het trainersvak is dit de benodigde basis. Je 
kunt daarna de vervolgcursus (KT3) doen. 
 
De volgende personen hebben zich al aangemeld (dit kan nog steeds). 
Bart V.   Mandy H.  Lysanne V. 
Bart L.   Sjors J.   Mariska G. 
Nikki S.   Marije D.  Laurens V. 
Judith G.  Erik E. 
Simon K.  Marleen S. 
 
KT3 cursus 
Als je de KT2 cursus gevolgd en gehaald hebt kan je dus de KT3 cursus gaan volgen. Wil je deze graag 
komend seizoen volgen? Je kunt je dan bij mij aanmelden. 
 
Bundel & App Spelenderwijs Verbeteren 
Na de laatste speelronde starten we met de nieuwe teams, dit is tot aan het jeugdweekend. 
We hebben de app spelenderwijs verbeteren aangeschaft. Deze kan gebruikt worden bij het maken van 
trainingen, maar ook tijdens de training. Veel oefeningen worden in filmpjes uitgelegd, dus erg handig. We 
zullen in deze eerste week uitleg geven over deze app. 
 
Groet, 
Johan van der Meer 
06-53154889 
cooAenB@ckv-valto.nl 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO zwaaien Marco en Teun uit met een dubbel. 

Sponsor: Martin Stolze B. V.  
Op de laatste speeldag van deze competitie was het vooral de bedoeling om op waardige wijze afscheid te 
nemen van de afzwaaiende spelers en trainers. De junioren deden dit al vroeg vandaag door met duidelijke 
cijfers te winnen van ODO A1, waarmee het kampioenschap extra glans kreeg en Hugo tevreden kan terug 
kijken op het seizoen. Smet op deze wedstrijd was wel de zware enkel blessure die ODO speler Wouter 
Goedendorp, idd broertje van, opliep. Hij heeft gelukkig tot augustus de tijd om te herstellen. Wij wensen 
hem heel veel sterkte hierbij.  
Ook VALTO 3 moest al voor het middaguur aantreden. Tegenstander was DES 4 uit Delft, wat tot nu toe 
steeds een lastige tegenstander is gebleken voor ons 3e. Ook vandaag wisten zij weer niet te winnen van 
deze tegenstander, maar gelukkig hadden zij na de zaal allang voldoende punten behaald om het seizoen 
ontspannen uit te spelen.  
In het voorprogramma van de wedstrijden van VALTO 1&2 speelde de  C1 hun laatste wedstrijd tegen 
Nieuwerkerk. Zij maakte er een spannende pot van door een 4-0 voorsprong te nemen en dan de 
tegenstander terug te  laten komen tot 6-5. VALTO C1 wist zich op tijd te herpakken en weer uit te lopen 
naar de mooie 8-5 eindstand.  
Toen was het de beurt aan VALTO 2 om hun kunsten te vertonen. Bij winst zouden zij het seizoen als 2e 
achter kampioen PERNIX 2 afsluiten, wat natuurlijk een prima prestatie zou zijn als promovendus. 
Tegenstander 2 uit Haarlem had een heel ander uitgangspunt. Zij moesten winnen om aan het degradatie 
spook te ontkomen. De uitwedstrijd werd in oktober verloren, maar toen had VALTO te maken met de nodige 
blessures en zieke spelers. Vandaag was iedereen fit en ging de Lierse ploeg hun best doen om Teun met 
een overwinning uit te zwaaien. Het eerste deel van de 1e helft werd er om en om gescoord, maar was er al 
wel steeds de voorsprong voor de thuisploeg. Pieter en Lotte schoten VALTO voor het eerst naar een 
verschil van twee. De gasten zouden nog één keer aanhaken, maar VALTO pareerde met twee doelpunten 
van Lisanne en een ringloos schot van Pieter. Zo leek halverwege de eerste helft het verschil al gemaakt. 
Dat werd even later nog duidelijker toen Lisanne met twee treffers op rij het verschil op vier zette. Langzaam 
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maar zeker werd het verschil groter en toen de ruststand van 14-8 bereikt was stonden er al zes 
verschillende namen voor VALTO op mijn lijstje. 
Na de rust zou het wel even duren voor er weer gescoord werd, want RAPID bleek toch nog voor de winst te 
willen gaan. Met strakker verdedigen lukte het VALTO even niet om de voorsprong te vergroten. Onze 
verdediging stond gelukkig als een huis en hield de gelederen goed gesloten. Na zes minuten was het Nikki 
die als zevende haar naam aan de lijst toevoegde. RAPID probeerde nog wel wat terug te doen en bracht 
verse spelers binnen de lijnen. Zo kreeg Bart een nieuwe tegenstander, maar hoewel hij wel meer lengte 
had lukte het ook hem niet om voor meer rebound te zorgen. Het verschil werd vanaf 16-10 alleen maar 
groter en werd het bij 18-12 tijd om over te gaan tot het wisselen van afzwaaiende spelers. Laura neemt 
afscheid van de selectie en werd vervangen door Mariska die de laatste tien minuten voor haar rekening 
nam. Voor de gasten was het dweilen met de kraan open, want wat zij ook probeerden de achterstand werd 
alleen maar groter. Niels L was de laatste speler die nog op de scorelijst ontbrak, maar hij maakte de 20-13 
uit een wegtrekballetje. De gasten geloofde het nu wel en wisten de laatste zes minuten geen aanval meer 
met een doelpunt af te ronden. Voor VALTO schoot Pieter zijn 9e treffer binnen en zette Bart de eindstand 
op het scorebord door deze met een doorloop op 22-13 te zetten. Met deze klinkende overwinning hebben 
we ruim revanche genomen op de 16-11 nederlaag in oktober en Teun een mooie laatste wedstrijd bezorgd. 
Helaas voor de Haarlemse gasten wisten hun concurrenten wel hun wedstrijden te winnen, waardoor zij 
volgend jaar een niveau lager zullen spelen. 
Voor de laatste wedstrijd op het hoofdveld was het terras aardig vol gelopen en hadden de nodige mensen 
zich om het veld verzameld. Na de overwinning van vorige week op Telstar, waar alleen Rob zijn ouders 
getuigen van waren, stonden er vier ploegen op een gedeelde 2e plaats. Wat zou het een mooi afscheid zijn 
als ons vlaggenschip deze 2e plaats zou weten te behouden door gewoon ook de laatste thuiswedstrijd te 
winnen van RAPID 1 uit Haarlem. In oktober werd ook al van het Haarlemse vlaggenschip overtuigend 
gewonnen en dat hebben Rob, Niels, Bart en Kees toen gezellig in de Haarlemse kantine gevierd. Met vier 
afzwaaiers binnen de lijnen werd aan de wedstrijd begonnen. Rob en Niels K stonden vandaag voor het 
laatst als vertrouwd weer naast elkaar en startte ook weer als eerste aanval. Na enkele minuten heen en 
weer spelen in beide vakken was het toch VALTO wat de score opende met een treffer van Rob. RAPID 
beschikt, naar later wel zou blijken, over scherp schietende dames en één van die dames wist van dichtbij de 
korf te vinden. Na deze gelijk maker wist een andere dame met een omdraaibal de gasten op voorsprong te 
zetten. Na de gelijkmaker van Thom wisten de gasten echter weer als eerste te scoren, maar toen kwam 
VALTO aan de goede kant van de score. Frank werd door een schitterende actie van Thom vrijgespeeld 
achter de korf en maakte de 4-3. De gelijkmaker liet echter weer niet lang op zich wachten. Uit een mooie 
vrije bal variant tussen de dames van RAPID werd er uiteindelijk met doorloop afgerond. Dat waren al acht 
doelpunten in evenveel minuten, dus dat beloofde wat vanmiddag. De thuisploeg schakelde even een tandje 
bij en wist met vier treffers op rij een gat te slaan naar 8-4. De Haarlemmers waren het intussen al 
regelmatig niet eens met de beslissingen van de prima leidende scheidsrechter van Vreeswijk, wat hun spel 
niet ten goede kwam. Toen zij zich weer meer op het korfballen gingen concentreren, wisten ook zij de korf 
weer te vinden. Langzaam maar zeker kropen zij dichterbij en wisten bij 9-8 weer de aansluiting te krijgen. 
Dit zorgde voor een spannende fase tot de rust. Wie zou er een gaatje slaan om een psychologische tik uit 
te delen voor de 2e helft. Op slag van rust wist Ellen nog de 12-11 te scoren en leek VALTO toch met een 
kleine voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Één van de Haarlemse heren wist hier een stokje voor te 
steken en zorgde in de dying seconds voor de gelijkmaker, waarmee we bij 12-12 gingen rusten.  
De tweede helft zou het gelijk op gaan tot de stand 14-14 was bereikt. Toen schakelden de gasten een 
tandje bij en wisten met drie treffer op rij voor het eerst los te komen van VALTO. Dit was echter maar van 
korte duur, want met de afgeronde doorloop van Naomi en de strafworp van Rob, die Judith gefikst had, was 
de aansluiting weer daar. Bij 18-18 kwam VALTO weer langszij, maar toch zou RAPID tot 20-20 nog steeds 
als eerste scoren. Met nog tien minuten op de klok werd Manon gewisseld voor Lisanne en werd het slot 
offensief ingezet. Winst was het enige wat telde voor de thuisploeg, anders zou deze afscheidswedstrijd voor 
de afzwaaiende spelers en staf geen leuke herinnerring zijn. De lijntjes werden dus weer aangetrokken in de 
verdediging en er werd weer scherp aangevallen. Door het laatste doelpunt voor Rob in het keurkorps en de 
doorloop van Judith werd het verschil weer 22-20, maar er waren nog ruim zes minuten te gaan. Er werd 
intussen al volop warm gelopen bij beide teams voor de publiekswissels van de spelers. Marco wilde dit 
echter uitstellen totdat een overwinning in de oude samenstelling veilig leek. Na de 23-21 van Frank, wat 
later de eindstand bleek, duurde het nog enkele minuten voor het zover was. Dit kwam ook doordat beide 
ploegen door plaats fouten en verkeerde schoten balverlies leden en er dus geen dode spelmomenten 
kwamen. Pas twee minuten voor tijd was het dan zover. De afzwaaiende heren werden naar de kant 
geroepen en verlieten onder luid applaus het veld. Ook bij de gasten waren de nodige afzwaaiers die onder 
applaus het veld verlieten. Marco mocht vandaag na overleg vijf wissels doen van de leidsman, zodat ook 
Ellen onder luid applaus van het thuispubliek het veld verliet. Hierdoor zou de verdediging de laatste minuut 
3 tegen 3 spelen, maar dit maakte voor de eindstand allemaal niet meer uit. Door deze 23-21 overwinning 
blijkt VALTO uiteindelijk alleen nummer twee geworden te zijn in de poule. Victum en Tilburg verloren beiden 
hun wedstrijden en blijven op 15 punten staan. DES 1 deed vandaag wat het moest doen, maar hun winst op 
Victum bleek voor niets. Vitesse pakte de laatste strohalm door te winnen van Tilburg, waardoor zij nog een 
beslissingswedstrijd spelen tegen de nummer 7 uit poule 1E.  Wie dat wordt moeten Korbatjo en DVS’69 nog 
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gaan uitmaken, want zij staan na veertien wedstrijden gedeeld laatste. Voor VALTO zit het seizoen er op en 
nemen we afscheid van vijf selectie spelers uit 1 en 2 en zal er volgend seizoen een geheel nieuwe staf 
staan voor deze ploegen. Marco en Teun gaan samen verder bij HKV/Eibernest en Patrick en Willy gaan 
genieten van meer ruimte in hun agenda’s. Ik wens jullie veel succes en plezier bij wat jullie gaan doen en 
we komen elkaar ongetwijfeld nog tegen.  
Tot volgend seizoen allemaal, Arno. 
 
Valto 4 eindelijk kampioen! 
Drie wedstrijden voor het eind van het seizoen, hadden we nog maar 1 punt nodig om het kampioenschap 
binnen te slepen, dat lijkt niet zo moeilijk. Helaas verloren we de wedstrijden tegen Weidevogels en ODO 
allebei met 1 punt verschil en moest het toch op de laatste wedstrijd aan komen.  Deze wedstrijd was 
afgelopen zaterdag in Delft tegen Paal Centraal, geen makkelijke tegenstander voor ons. We begonnen met 
goede moed aan de wedstrijd, wilden positief blijven en niet tegen onszelf spelen, zoals de afgelopen 
wedstrijden. Dit resulteerde in een 1-4 voorsprong, wat toch een fijn gevoel geeft dat het niet moeilijk hoeft te 
worden. Echter, Paal Centraal wilde het niet zomaar weggeven en maakte er met drie doelpunten al gauw 4-
4 van.  We gingen de rust in met 5-6 voorsprong en na een positief woordje van aanvoerder Lisa, gingen we 
er weer volle bak voor in de tweede helft. Het bleef gelijk op gaan en mede dankzij de positieve coaching 
van Roland, stond het 5 minuten voor tijd 9-10 in ons voordeel. Restte ons alleen nog de wedstrijd rustig uit 
te spelen, wat we heel beheerst hebben gedaan. Geen mooie wedstrijd, maar wel de punten binnen waar we 
met z’n allen hard voor hebben gewerkt! Onder toeziend oog van onze concurrenten van GKV, die natuurlijk 
hoopten dat wij het kampioenschap hier zouden laten liggen, hebben we het toch mooi binnen gesleept. Met 
een goed gevoel keerden we terug naar de villa, waar de taart, bubbels en een hoop welverdiende biertjes al 
klaar stonden om het kampioenschap nu dan eindelijk te vieren. Al met al was het een erg bewogen seizoen, 
met een aantal kaarten, drie tripjes naar Bleiswijk voor één wedstrijd, een hoop mailtjes naar de bond en de 
nodige ups en downs, maar we hebben wel mooi zowel binnen als buiten kampioen weten te worden en 
daarmee promotie naar de 3e klasse gepakt. Ik kijk terug op een geslaagd seizoen en kijk ook stiekem 
alweer uit naar volgend seizoen, waarin de meesten van ons doorgaan in Valto 3. Hartstikke bedankt 
iedereen voor dit leuke seizoen!  
Groetjes, Valto 4  
 
Valto A1 - ODO A1 

Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Vorige week is de A1 na een draak van een wedstrijd tegen ONDO (7-8 winst) toch kampioen geworden, 
waarmee de zo gewenste promotie naar de Overgangsklasse behaald is. En dan stond er nog 1 wedstrijd op 
het programma. Een wedstrijd die voor beide ploegen echt nergens meer om ging. Dat soort wedstrijden zijn 
alleen leuk als je ze zelf leuk maakt, en dat heeft de A1 gedaan. Er werd om 8 uur al verzameld om heerlijk 
te gaan ontbijten, verzorgd door de fantastische catering: Joop & Anja. De speakers stonden op deze vroege 
tijd al lekker hard en daardoor was het erg gezellig. De zon was ook volop aanwezig dus het zou nog wel 
eens een leuke derby kunnen worden. Beide ploegen leefden ontspannen en soms gezamenlijk toe naar de 
wedstrijd. Het bleek voor Valto een goede voorbereiding, de eerste 2 aanvallen leverden direct 2 goals op: 2-
0. Via 2-1 liep Valto uiteindelijk uit naar 5-1, maar daarna stokte de productie een beetje. De ruststand was 
uiteindelijk slechts 6-3. En of het door de prachtige shirts kwam, die Valto de 2e helft aan trok, weet ik niet. 
Maar de 2e helft was echt leuk om naar te kijken. Na rust kwam ODO nog wel even terug tot 7-5, maar 
daarna kwam Valto pas echt op gang, het liep uit naar 9-5, en via 10-6 en 11-8 door naar 14-8. Uiteindelijk 
won Valto met 17-9, dus de slotfase was erg sterk en er vielen dus ook nog veel doelpunten. Het was een 
vriendelijke wedstrijd waarin wel gestreden werd, maar ook lekker doorgekorfbald zonder veel overtredingen. 
Al met al een leuke laatste wedstrijd waarin Thijs uiteindelijk maar liefst 10 keer de korf wist te vinden en 
daarbij hadden we in de laatste minuten ook volop gelegenheid om onze vertrekkende (Vera) en stoppende 
(Alex) spelers te bedanken en te laten uitzwaaien. Ook voor Hugo een mooie afscheidswedstrijd, want 
helaas scheiden ook deze wegen volgend seizoen. Het was alles bij elkaar een prachtig seizoen voor deze 
A1, een hechte groep geworden en zowel op het veld als naast het veld met z'n allen mooie dingen bereikt. 
Volgend jaar met een paar verse krachten naar de Overgangsklasse op zowel het veld als in de zaal. Maar 
nu eerst vakantie vieren... Bedankt allemaal! 
De A1 
 
Valto B1 
Afgelopen zaterdag 28 mei was een zaterdag zoals bijna alle andere zaterdagen dit jaar. Mijn wekker stond 
om weer te mogen korfballen. We wisten allemaal dat dit een belangrijke pot zou worden, daar hadden we 
het op de training al even over gehad. En ja, onze coach had zijn huiswerk wél goed gedaan (wie had dit 
dan niet gedaan? Nou daar komt u later wel achter). De stand voor deze speelronde was, onderaan in onze 
poule, als volgt: 
PKC    10 punten 
SPORTING DELTA  10 punten 



De Bijblijver, 30 mei 2016 16 

VALTO    8 punten 
VITESSE   3 punten 
Vitesse was voor deze speelronde dus al gedegradeerd, maar welk team zou de andere degradant worden? 
Dat was de grote vraag in deze laatste speelronde. PKC speelde tegen Deetos, Deetos is al kampioen en de 
kans is dus groot dat PKC hiervan zou verliezen. VALTO speelde tegen Sporting Delta, ALS VALTO zou 
winnen komen er drie ploegen op 10 punten, wat zou betekenen dat er wordt gekeken naar het onderling 
(tussen die drie ploegen) behaalde punten. PKC heeft 3x gewonnen en 1x verloren, dat zijn 6 punten, 
VALTO heeft dan 4 punten, 2x winst en Sporting Delta heeft dan 2 punten, maar 1x winst. ALS Sporting 
Delta zou winnen, heeft Sporting Delta 4 punten en VALTO 2 punten.  
 
Ik kan begrijpen dat u het niet snapt, maar kortom: als VALTO wint, handhaaft VALTO. Als Sporting Delta 
wint, handhaaft Sporting Delta. (Er van uit gaande dat PKC verliest van Deetos, anders komen er geen 3 
ploegen op 10 punten en zou er gekeken worden naar onderling resultaat.) 
 
Maar goed, even naar de wedstrijd nu: 
Het was dus een wedstrijd waar veel op het spel stond. Dit was vrijwel gelijk te merken, beide ploegen 
gingen goed van start en de score ging gelijk op. We kwamen eerst 2-0 achter, waarna we 2-2 maakten. Na 
5 minuten stond het al 3-2 en dat geeft wel goed aan dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Maar 
waar hier Sporting Delta de leiding had, nam VALTO de rest van de wedstrijd het hef in handen, maar 
eenvoudig ging het niet. Na deze 3-2 achterstand kwamen we 3-5 voor. Deze voorsprong hielden we vast tot 
de 4-6, waarna we het weer spannend lieten worden en Sporting Delta lieten terug komen tot de 6-7. Met 
deze stand gingen we ook rusten en we hoopten na de rust weer verder te kunnen gaan met het uitbouwen 
van onze voorsprong, maar we hadden het lastig en lieten Sporting Delta terug komen tot de 8-8. Hierna 
ging het snel, binnen 2 minuten bouwden we een voorsprong op van 3 punten, het ging namelijk van 8-8 
naar 8-9 naar 9-11 en vervolgens zelfs de 9-12. Het ging snel en er vielen over en weer doelpunten. Maar 
VALTO trok in deze fase toch aan het langste eind, de voorsprong schommelde tussen de 2 en 3 punten, 
dichterbij is Sporting Delta maar 1x gekomen. Na de 9-12 werd het 10-12, toen 11-13 en met de 13-14 was 
het met nog 10 minuten te spelen nog de spannendste fase van de wedstrijd. Hier kon Sporting Delta er nog 
over heen gaan, maar juist hier speelde VALTO sterk en wisten rustig en beheerst de voorsprong uit te 
bouwen tot 13-16, waarna het nog 14-17 werd. Uiteindelijk met nog 4 minuten te spelen werd het laatste 
doelpunt geprikt, dit doelpunt was voor Sporting Delta en de stand werd hier dus 15-17. In deze laatste 4 
minuten gebeurde er in onze ogen iets bijzonders, Sporting Delta ging tijdrekken. Nu denkt u vast ook, 
tijdrekken? Waarom zou je dat doen als je achterstaat en móét winnen? U snapt dat dat raar is vanwege het 
feit dat ik het net aan u heb uitgelegd. Maar ja, de coach van de tegenstander had dus zijn huiswerk niet 
gedaan en beschikte niet over die informatie. Hij was waarschijnlijk te druk bezig met het commentaar 
hebben op alles en iedereen wat op het veld liep, maar hij was vergeten om met zijn eigen ploeg bezig te 
zijn en had niet even gecheckt hoe het zat. Wat Kevin dus wel gedaan had. De zeer vriendelijke coach van 
de tegenstander had zijn even vriendelijke ploegje verteld dat het om onderling resultaat ging. En dat was, 
omdat Sporting Delta met 9-13 eerder deze veldcompetitie van ons had gewonnen, met 3 en minder 
doelpunten verschil in het voordeel van Sporting Delta. Hierdoor ontstond na de wedstrijd een bizarre 
situatie. De ene ploeg, waarvan de coach wel zijn huiswerk had gedaan, vierde feest omdat ze zich hadden 
gehandhaafd. De andere ploeg, waarvan de coach niet zijn huiswerk had gedaan, vierde ook feest omdat ze 
zich hadden gehandhaafd. Na enige woordenwisseling met publiek van de tegenstander kon VALTO 
duidelijk maken dat Sporting Delta gedegradeerd is. Waarna de spelers van Sporting Delta dit ook 
meekregen en daarmee verdween de arrogante blik van hun gezichten. Omdat een aantal weken geleden 
Kevin een gele kaart had gekregen (kaart=taart), hebben wij na de wedstrijd heerlijk genoten van een 
aardbeientaart en tompouce. En als kers op de taart konden wij genieten van de treurende gezichtjes van de 
spelers van onze o zo sportieve tegenstanders.  
 
Om maar een voorbeeld te noemen:  
Tijdens een klein opstootje kreeg Rick geel (kaart=taart), waar zijn tegenstander ook minstens een gele kaart 
had moeten krijgen. Dit vond die jongen zo leuk dat hij het uitschreeuwde van geluk en dit ging gepaard met 
wilde arm gebaren. Maar het lullige voor dat jongetje was, dat Rick veel beter dan hem was. 2 Minuten later 
scoorde Rick namelijk en dat is het enige juiste antwoord op onsportief gedrag, namelijk laten zien dat je 
beter bent.  
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Dit was één voorbeeld, maar iedereen was duidelijk beter dan zijn/haar tegenstander en dat hebben we 
laten zien door dik verdiend te winnen. 

Opmerkelijk om te noemen is dat Sporting Delta in de zaal kampioen is geworden in de andere hoofdklasse 
poule, dit laat zien hoe erg het niveauverschil kan zijn. En hierbij wil ik Rick citeren: 
“wie had dat gedacht? Van kampioen in de zaal, naar degraderen op het veld” 
Hij rijmt niet, maar dat neemt niet weg dat de aanwezige supporters van Sporting Delta het niet heel erg 
konden waarderen dat Rick dit keihard door de kantine riep.  
 
We hebben een goede pot neergezet en laten zien dat we in de hoofdklasse kunnen meedraaien. We 
hadden voor de zaal 2x gelijk gespeeld en dus 2 punten gepakt op het veld, na de zaal hebben we 4x 
gewonnen en dus 8 punten gepakt. Dit laat zien hoe erg we in een jaar gegroeid zijn. We hebben het niet 
altijd makkelijk gehad, dik verloren van de beste teams van onze leeftijd of net aan verloren van een goed 
team. We hebben uiteindelijk zeker veel geleerd dit jaar, niet alleen door het niveau van de tegenstanders, 
niet alleen door de schotklok en de druk van de 25 seconden. Maar ook van een fantastische coach die onze 
(bijna) elke training enorm veel heeft bijgeleerd, maar hij stond ook soms in de file. Het seizoen gaan we 
binnenkort met z’n allen gezellig afsluiten. 
 
Een bedankje aan onze trouwe supporters die er elke wedstrijd bij waren! Ik hoop dat jullie hebben genoten 
en tot volgend seizoen! 
 
Martijn. 
	
 
 
VALTO C1 - NIEUWERKERK C1 
Zaterdag 28 mei was het zo over, de laatste wedstrijd van de C1 stond op het progamma en met als 
tegenstander Nieuwerkerk C1. Al 3 keer eerder stonden deze ploegen tegen over elkaar met als resultaat: 2 
keer winst voor Nieuwerkerk en 1 gelijkspel. We gingen niet echt voor de winst, we kregen me: speel lekker 
je spel met 100% inzet, dus dat deden wij. Na een warming-up en wat inschieten begon de wedstrijd. Een 
schot van Julia en het stond 1-0, vervolgens na een poosje geen doelpunten maakte Tessa de 2-0. Na de 
vakwissel gooide Jan-Pieter een mooi balletje op Iris die er 3-0 van maakte. De 4-0 kwam uit de handen van 
Wouter na een schot van ver. Nieuwerkerk kon ook nog scoren en maakte 4-1. En dat was ook gelijk de 
ruststand. In de rust kregen we te horen dat we goed bezig waren, en lekker moesten doorgaan met wat we 
deden. Na de rust maakte Nieuwerkerk de 4-2. Maar Valto zorgde kort daarop voor de 5-2. Nieuwerkerk 
maakte de 5-3, maar VALTO ook de 6-3. Het werd nog spannend want Nieuwerkerk maakt de 6-4 en de 
aansluitingstreffer en zo stond het opeen 6-5. Maar toen kwam Laura die er in de rust werd ingebracht en die 
de 7-5 scoorde. Bas zorgde na 20 kansen eindelijk voor een marge van 3, 8-5. Dit was ook gelijk de 
eindstand. Valto wist eindelijk na 5 wedstrijden weer een keer te winnen, de eerste overwinning (ook gelijk 
de laatste) van het 2e veldseizoen. Namens de C1 willen wij onze 2 coaches Laurens en Ron ontzettend erg 
bedanken voor dit mooie seizoen. Ook iedereen die bij de C1 reserve heeft gezeten bedankt! En natuurlijk 
iedereen die ons heeft aangemoedigd in heel dit seizoen, bedankt! 
 
Groeten de C1 
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Valto C2 
Zaterdag moesten we de een na laaste wedstrijd spelen tegen KVS 
Kvs begon goed  aan de wedstrijd en kwam op 1-0 
Maar Valto liet het niet op zich zitten en ging met goed spel de tegenstander te lijf 
Doelpunten van Jordi / Julia M 
Helaas werd het 5-4 voor KVS met nog 1 wedstrijd te gaan tegen DES 
 
 
Valto C2 – Des c2 
De laatste wedstrijd van het seizoen 
Zullen we wat zeggen over de wedstrijd….Dat kan, maar we kunnen natuurlijk ook vertellen hoe ontzettend 
leuk seizoen we hebben gehad. Wat was het een leuk team met leuke trainers/coaches. Gelukkig blijven 
veel van ons in hetzelfde team volgend jaar!!! Helaas moeten we Julia en Amber volgend jaar missen, zij 
vliegen door naar de B.  
Toch nog iets over de wedstrijd. Wat waren we goed de 1e helft!!! We sloten de 1e helft af met 5-2, jammer 
dat toen het eindsignaal niet klonk want in de 2e helft kwam DES terug en de eindstand was 5-6.  Er is 
gescoord door Julia M, Jordi, Tessa en Lorenzo. We willen graag Inge bedanken voor het invallen, Inge 
bedankt! 
Vijverberg Fietsen en P van der Geest Plantenkwekerij bedankt voor de sponsoring! 
Pieter, Mandy en Martin bedankt voor het coachen!! 
 
Woensdagavond 25 mei, kampioenswedstrijd GKV D1 – Valto D4 (3 -6) 
Wat een eer om voor de D4 en deze wedstrijd een stukje te mogen schrijven!! 
 
Vol energie en spanning vertrokken we met de spelers, maar ook met heel veel ouders, broertjes, zusjes, 
opa's, oma's en niet te vergeten de coaches Lysanne en Toin naar Den Haag. De D4 kon namelijk deze 
avond bij winst al kampioen worden. Maar dat gold ook voor Phoenix en GKV. Phoenix had al 8 punten, als 
wij zouden winnen hadden we ook 8 punten maar met beter doelsaldo. GKV had 4 punten, moest van ons 
én ODO (op 28-05) winnen.  
 
Omdat we de vorige keer hadden verloren van GKV en zij nu alles op alles moesten zetten voor winst, waren 
we er ons van bewust dat het niet vanzelf zou gaan. Dit bleek al heel snel: de wedstrijd was nog niet 2 
seconden begonnen en we stonden al met 1 – 0 achter. Dit zou echt een zware kluif worden. Maar zie daar, 
na 4 minuten scoort Stan 1-1. Na veel kansen van Valto brengt Tim in de 8e minuut de stand op 1 – 2. 
Helaas scoort GKV in de 12e minuut 2-2. Ik kreeg langzamerhand het idee dat sommige supporters deze 
spanning niet konden volhouden en speurde voorzichtig naar een ervaren EHBO'er in de buurt. 
 
GKV kreeg hierdoor weer meer moed en meer kansen, welke gelukkig voor ons niet benut werden. Helaas 
raakt Tim geblesseerd aan zijn vinger en wordt gewisseld voor Dione. Geleidelijk aan krijgt Valto meer 
kansen, maar de bal wil de korf niet in. Met een stand van 2 – 2 gaan we de rust in. De spelers krijgen een 
positieve peptalk van de coaches en de supporters kunnen even ademhalingsoefeningen doen.  
 
Na de rust neemt Valto gelijk weer veel bezit van de bal, maar zonder resultaat. GKV scoort na 5 minuten 3 
– 2. O, o, wat een spanning! Valto blijft heel veel kansen houden. Er wordt door iedereen goed 
overgespeeld, verdedigd en vrijgelopen, maar hoe we ook langs de lijn de bal de korf in proberen te kijken, 
het lukt niet. 
 
Na 10 minuten was Stan er ook helemaal klaar mee en mikt de bal in het mandje: 3-3! Het spel ging hierna 
gelijk op, totdat Jordan haar kans benut 3 – 4. Dit gaat leuk worden! 
 
En dat werd het zeker, Justin scoort in de laatste 5 minuten 3 – 5 en maakt het in de laatste minuut heel 
netjes af met nog een doelpunt 3 -6. De ontlading bij de spelers, coaches en supporters is niet te 
omschrijven. Wat een mooie, goede en spannende wedstrijd. Bij het schrijven van dit stukje krijg ik weer 
kippenvel. Dit voelde (bijna) als een "Max Verstappen moment", kan je nagaan! 
 
In dit stukje zijn niet alle namen van de D4 genoemd, maar omdat de D4 deze prestatie met zijn allen, als 
team, hebben gedaan, wil ik tot slot nog even herhalen wat Lysanne ons diezelfde avond nog stuurde via de 
what's app. 
 
Stan, onze stille kracht, maar onwijs zuiver. Twee hele belangrijke doelpunten! 
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Tim, met al zijn snelle acties en een mooie doorloop! Helaas geblesseerd uitgevallen, maar zijn invalster 
was zeker net zo goed.  
Dione was zo fel en snel, haar tegenstandster had geen schijn van kans meer! 
Marleen was zoals altijd weer koningin in de afvang! 
Sven had vooral pech, al zijn afstandsschoten draaiden net uit de korf, maar met al zijn rebounds in de 
verdediging kwam GKV niet meer aan aanvallen toe! 
Mink met zijn onuitputtelijke energievoorraad, misschien was het niet wat hij er zelf van had verwacht, maar 
anderen laten scoren is net zo belangrijk! 
Indy was altijd overal razendsnel bij, waardoor ze altijd aanspeelbaar was! 
Jordan, bracht ons weer op voorsprong; sinds haar blessure had ze niet meer gescoord, maar ze spaarde 
het op tot dit belangrijke moment! 
Justin, de absolute topscoorder, elke wedstrijd trefzeker, ook als hij nog ziek is gewoon 2x scoren! 
Joah, die eigenlijk maar 10 minuten wilde spelen, maar de hele 2e helft heeft volgemaakt, want hij stond zo 
te genieten. 
 
Henriëtte 
 
 
GKV D1 – Valto D4: Kampioenswedstrijd 25 mei. 
Een doordeweekse avond voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Een echte kraker tegen GKV D1, 
want de winnaar zou kampioen (kunnen) worden. Nu heeft de D4 veel ervaring met kampioenschappen: 
winst op het Excelsiortoernooi, Hemelvaartstoernooi en najaarskampioen. Maar nog nooit werd er een echte 
kampioenswedstrijd gespeeld… Gelukkig waren alle spelers weer (zo goed als) fit en ging Sanne 
Dikkenberg mee als extra reserve. Tijdens het inschieten kwam het Valto-publiek aangelopen. Maar liefst 24 
trouwe supporters waren afgereisd naar Den Haag! De scheidsrechter floot in, GKV gooide de bal naar een 
dame, ze schoot en scoorde meteen. Het was de slechtste start die je kan wensen, Valto kon direct in de 
achtervolging. Na kansen voor zowel Valto als GKV was het Stan die 1-1 maakte. Vlak voor de wissel pakte 
Valto de voorsprong door een mooie doorloop van Tim. Zijn blijdschap was van korte duur, een paar minuten 
daarna moest hij geblesseerd het veld verlaten en nam Dione zijn plek in. Ze moest flink aan de bak want de 
meisjes van GKV waren erg snel. Via een doelpunt van één van deze meisjes was het met rust 2-2. Even 
rustig ademhalen, want door de spanning was het spel niet geweldig. Na rust scoorde GKV 3-2 en moest de 
D4 wéér in de achtervolging. Met Sanne op de plek van Sven en Joah op de plek van Indy (die allebei ook 
een super wedstrijd hadden gespeeld) was er nieuwe energie. Sanne kreeg de ene kans na de andere, door 
het goede afvangen van Marleen, maar de bal wilde niet door de korf. Plotseling was daar Stan en die had 
maar één kans nodig om er 3-3 van te maken. Menig Korfballeague-speler zou jaloers zijn geweest op zijn 
schotpercentage! Minuten gingen voorbij met veel spanning maar geen doelpunten. Het Valto-
aanmoedigingskoor onder leiding van Claudia en Henriëtte zette het volume harder en dat hielp, want de D4 
leefde op. En toen was daar Jordan, in de zaal scoorde ze aan de lopende band maar na haar lange 
blessure wilde het op het veld niet lukken om te scoren. Tot dit belangrijke moment. Het was een typisch 
Jordan-en-Mink-doelpunt. Mink nam de bal aan bij de lijn, zag Jordan vrijstaan bij de korf en gooide hem 
perfect op maat. Jordan maakte deze kans koelbloedig af en de D4 pakte de voorsprong: 3-4. Voordat GKV 

de gelijkmaker kon maken 
liet topscoorder Justin van 
zich horen. Elke wedstrijd 
is hij trefzeker, en hij 
maakte de verlossende 3-
5. De minuten verstreken, 
en in de allerlaatste minuut 
maakte Justin ook de 3-6. 
Toen floot de 
scheidsrechter af en ging 
er een luid gejuich op. Het 
was gelukt! De D4 had 
gewonnen en was 
kampioen! De supporters, 
ondertussen met liters 
angstzweet en vele grijze 
haren van de spanning, 
konden opgelucht 
ademhalen. Na een kort 
feestje ging de karavaan 
terug naar De Lier waar 
Petra wachtte met een 
heerlijke taart. Het was 
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een fantastische afsluiting van een mooi seizoen. Ouders en andere supporters: bedankt voor jullie steun! 
En spelers: jullie mogen trots zijn op jezelf. Iedereen leverde zijn of haar eigen bijdrage en jullie speelden 
allemaal fantastisch! 
 Een hele trotse coach. 
 
 
Net geen 32-1 winst 
 
Om 8.10 uur stonden de mannen en vrouwen van VALTO D5 klaar voor de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Nog een keer laten zien wat ze dit seizoen allemaal hebben geleerd. Het team moest vandaag voor al weer 
de 4de keer dit seizoen aantreden tegen ODO D3. Tot nu toe allemaal gewonnen door Valto al was het 
verschil steeds klein en werd het naarmate het seizoen vorderde kleiner. In Maasland aangekomen, gaven 
de coaches Dan en Marije voor de laatste keer hun instructies en aanmoedigingen. 9:00 uur stipt startte de 
wedstrijd, welke gespeeld werd op het hoofdveld (ook wel eens leuk!) met een echt scorebord. 
 
Binnen de eerste 5 minuten werd dit scorebord direct goed gebruikt, met een mooi schot zette Guillermo 
Valto op een 1-0 voorsprong. Anouk scoorde er vlak achter aan de 2-0. Ook nog in het eerste kwart schoot 
Nova de 3-0 op de borden. Pas in het tweede kwart kreeg ODO de eerste kleine kansjes. Door de Lierse D5 
werd fel verdedigd waardoor er geen grote kansen ontstonden. Echter lukt het nu (weer) niet in de aanval. 
Valto schiet genoeg, krijgt goede kansen en op een training vliegen ze er echt wel in. Maar als het zaterdag 
is, dan willen ze niet. Net te hoog, te hard te zacht, via de rand eruit, een heel rondje op de rand en eruit, 
tegen de korf of er net naast. De bal wil er op zaterdagen niet in. 
 
Ook de tips in de rust mochten niet baten. Alleen Nova wist met een mooi schot haar tweede te scoren en 
verder vlogen alle ballen er weer uit, langs of tegenaan. Aan het einde van de wedstrijd wist ODO met een 
wanhoopsschot nog een puntje te scoren. Wat de eindstand op 4-1 bracht. Maar, zoals de titel al zegt het 
was net geen 32-1. Het seizoen zit erop, met vakantie en na de zomer weer keihard knallen. 
 
Dan, Marije bedankt voor dit leuke seizoen. 
de D5 
 
Avanti E2 - Valto E2 
We waren compleet en gingen vol goede moet naar Avanti voor de laatste wedstrijd van dit seizoen. We 
begonnen de wedstrijd 1-0 achter en het werd 1-1 en heel de wedstrijd scoorde Avanti makkelijker dan ons. 
We probeerde van alles maar uiteindelijk was het met rust al 9-2. Naar de pep talk van inval couch Johan, 
ging het iets beter. Maar de uiteindelijke uitslag was 20-6. Dit buiten seizoen geen punten gehaald jammer 
genoeg. Maar we hebben best goede momenten gehad in dit seizoen, maar dit leverde helaas geen punten 
op. Vera en Rianne bedankt voor dit seizoen!  
Groetjes Milan Lansbergen  
 
 
Valto E2 
Hallo allemaal.  
Via deze weg wil ik de geweldige spelers van de e2 bedanken voor een leuk seizoen. 
Heb als trouwe supporter van jullie genoten . 
De laatste buiten wedstrijden gingen weliswaar verloren , maar grote complimenten voor jullie inzet.  
Jullie bleven altijd strijd leveren TOP!!!!!!!!!!!!!!! 
Dus rappe Milan , rots in de branding Nouky , topper Kees , altijd opgewekte Brecht, alles kunner Isa. 
BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!! 
En wens jullie heeeeeel veeeeel plezier in jullie nieuwe teams . 
 
 
Verslag wedstrijd Valto E5 
Op zaterdag moest Valto E5 tegen Excelsior E6. We begonnen de wedstrijd met een 0-1 voorsprong door 
Lucas. Helaas maakte Excelsior er 1-1 maar het werd al snel maar toen ging Valto aanvallen en het werd 1-
2 door Lucas. Valto ging nog een aanval inzetten dus het werd 1-3 en alweer door Lucas. Helaas ging het 
daarna niet heel goed, Excelsior scoorde er 4 5-3. En het ging toen helemaal fout, weer 3 gescoord: 8-3. 
Toen gingen we de rust in. Na de rust ging het iets beter. Excelsior gooide er wel 2 erbij: 10-3. Gelukkig 
maakte Isabel er 10-4 van.  Aan het einde van de wedstrijd was de  eindstand uiteindelijk 12-4. Met 
strafworpen is het gelukkig  2-2 geworden. We hebben een mooi seizoen gehad en ik ben blij dat onze 
coach het hele seizoen heeft geholpen. Bedankt! 
Lucas Elgersma  
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Mijn kanjers  van de F2!!! 
Afgelopen zaterdag mocht ik voor het laatst de F2 begeleiden. 
Ze mochten deze keer tegen Lynx F1 spelen. 
Vol goede moed vertrokken we  richting Den Haag. 
Het zonnetje scheen en we hadden er zin in. 
We hebben allemaal ons best gedaan maar het 
wilde niet helemaal 
lukken vandaag...... Dat heb je weleens het kan 
ook niet elke week 
top gaan. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel 
het is geworden, 
dat maakt ook niet uit. We waren al blij dat we 
met z'n allen het 
einde van de wedstrijd hadden gehaald en we 
daarna een heerlijk ijsje 
konden scoren. 
Wat hebben deze kids het naar hun zin met 
elkaar en wat kan ik daar 
van genieten. Ze konden elkaar niet aan het 
begin van het seizoen maar 
al kijk je nu hoe leuk ze het met elkaar 
hebben..... daar kan ik alleen maar 
trots op zijn!!! 
Als je ziet hoe ze gegroeid zijn met ieder zijn 
eigen kwaliteit. 
Toon onze snelle man die niet te stoppen is 
Isis blijft gaan en is van niemand bang 
Elise met haar loepzuivere schoten 
Frenk die strak verdedigd 
Sara die fel op de bal zit en ze ertussen uit 
pakt 
Jasmijn zo slim als ze is vaak voor de korf vrij staat 
 
Jullie zijn stuk voor stuk enorme kanjers!! Het seizoen zit er op. 
Alvast heel veel plezier volgend seizoen in jullie nieuwe team. 
 
groetjes Dita 
 
 
ONDO F2 - Valto F1 (sponsor: ’t Strijpje) 
De voorspellingen waren niet al te best, qua weer dan. Maar het pakte anders uit. Geen regen en onweer in 
het Westland, maar veel zon en een prima temperatuur om de wedstrijd te spelen. Een bijzondere wedstrijd, 
want wij konden voor de derde keer dit jaar kampioen worden, maar het zou ook de laatste wedstrijd in de F-
jes zijn en de laatste keer dat Nikki onze coach was. En wat voor een coach (en trainer). We hebben dit jaar 
weer veel geleerd en we zijn klaar voor de volgende stap, naar de E-tjes! 
 
De tegenstander van vandaag was ONDO F2, een team waar we vorige keer flink van hadden gewonnen 
(31-3). Maar dat was al weer een tijdje geleden. Misschien hadden zij ook wel veel geleerd. Ik mocht aan de 
kant beginnen en Lenne, Roos, Robin en Tobias begonnen aan de wedstrijd. Al na 10 minuten was het 
duidelijk dat we best wel weer eens veel doelpunten konden gaan maken. Het stond 1-6. In de 10 minuten 
die volgde speelden we lekker door en kwamen steeds beter in de wedstrijd. We scoorden vrij constant met 
een 3-14 stand bij rust. Het kampioenschap kwam niet in gevaar en ook in de tweede helft deden we wat we 
goed kunnen, goed kijken wie er vrij staat en overspelen. Dat we echt klaar zijn voor een hogere paal en 
grotere bal bleek wel uit het feit dat we heel veel ballen over de korf schoten. Gelukkig schoten we er ook 
nog een aantal in en werd het uiteindelijk 6-25. Wat een mooie afsluiting van een fijn seizoen. We hebben in 
de Villa nog genoten van de taart en zo het kampioenschap gevierd! 
 
Groetjes, 
Finne 
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STOP!!	
Heb	jij	je	al	opgegeven	voor	de	Einddag	op	11	juni?	

	
Nee?!	Doe	dit	dan	zo	snel	mogelijk,	dit	kan	namelijk	maar	

tot	zaterdag	4	juni!!	
	

Welke	keuze	heb	jij	gemaakt?	
Keuze	1:	Met	de	bus	naar	het	NK	van	de	D1	in	Tilburg	en	

daarna	gezellig	BBQ’en	bij	de	Villa	Valto.	
Keuze	2:	Meedoen	met	een	maatje	aan	het	Duo-

Schottoernooi	en	daarna	gezellig	BBQ’en	bij	de	Villa	Valto.	
Meer	informatie	vind	je	verder	in	deze	Bijblijver	of	op	www.ckv-valto.nl		
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Oproep voor alle superhelden!
Jeugd superhelden Verzamel al jullie superpowers 
en ga met ons mee op het jeugdweekend 2016!

Houd het weekend van 24, 25 en 26 Juni vrij 
want dan is weer het leuskte weekend van het jaar!

het aanmelden heeft even op zich laten wachten, 
maar vanaf nu kan dit ook online, heel eenvoudig en 
super snel! Ga naar de volgende link: 
www.ckv-valto.nl/jeugdweekend en geef je op!

De kosten voor de B en C zijn 75,- 
en vertrekken op vrijdagavond om 18.30 uur vanaf de 
villa naar ‘de Kievit’ in Esbeek.

Voor de D, E en F zijn de kosten 55,- en vertrekken 
op zaterdag ochtend om 8.00 uur vanaf de villa naar 
‘de Kievit’ in Esbeek.

Zondag rond 17.00 uur verwachten we weer terug te 
zijn bij de villa.

Wij hebben er al heel veel zin in! Tot dan!

Groetjes van ‘t Jeuk!
Denise Herbert 

06-13229967

Bart-Jan Schoone 06-14531839

Frank de Rijcke 06-40463753

Aileen Willemse 06-44582813

Bij vragen of opmerkingen bel 
ons gerust of stuur een 

mailtje naar 
jeuk@ckv-valto.nl
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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	speel	je	met	je	maatje	meerdere	wedstrijden	en	wordt	er	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	in	de	agenda,	ga	opzoek	naar	een	leuk/gezellig/goed	maatje,	geef	je	op	

via	de	website!	Opgeven	kan	tot	uiterlijk	3	juni	via	www.ckv-valto.nl/einddag.		
Wellicht	slepen	jullie	die	mooie	beker	binnen	op	zaterdag	11	juni.	

	
Opgeven	voor	de	BBQ	kan	ook	op	de	website	via	de	bovenstaande	link.	Wil	je	nu	niet	meedoen	met	het	

schottoernooi	en	toch	gezellig	komen	BBQ’en.	Geef	je	dan	ook	op	via	de	website!	
Ook	vindt	je	hier	meer	informatie	over	de	verschillende	menu’s	en	prijzen.	

OF	
wil	je	met	de	bus	mee	op	11	juni	om	de	D1	aan	te	moedigen	op	het	NK	in	

Tilburg?!	
Afgelopen	zaterdag	is	Valto	D1	kampioen	geworden	in	de	Hoofdklasse	en	mag	daarom	naar	het	

Nederlands	Kampioenschap!	Een	unieke	ervaring	en	zeer	knappe	prestatie	van	onze	spelers!	Helaas	vallen	
de	Eindmiddag	en	dit	NK	op	precies	dezelfde	dag,	maar	we	gaan	er	natuurlijk	een	groot	feest	van	maken,	

zowel	in	Tilburg	als	in	De	Lier.		
	

DUS		je	kunt	er	voor	kiezen	om	gezellig	met	een	maatje	mee	te	doen	aan	het	Duo-Schottoernooi	of	




