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Zonnige dagen 
Ik hou van de zon. Naar mate de dagen langer worden en de nachten warmer, word ik alleen maar blijer. 
Afgelopen weekend mochten we de eerste échte zon begroeten. Die ene, waarbij je in t-shirt kunt rondlopen 
en op zondag zelfs in korte broek. Het lijkt ook wel of de zon allerlei goeds met zich meebrengt. Zoals ook 
afgelopen weekend, maar met nog veel meer in het verschiet. 
 
Zaterdag was namelijk zo’n mooie dag. De oproepen voor veel publiek langs de kant waren niet voor niets, 
er kon iets moois gebeuren, een goede stap in de juiste richting. Ik heb het over de wedstrijd van VALTO 1, 
die in volle zon met een strak blauwe hemel de volle winst pakte tegen mede-koploper ONDO uit 
Middelburg. Natuurlijk deden de busgangers er een schepje bovenop in de aantallen, maar het was een 
feest om te zien dat ons eerste de support kreeg die het nodig had. Met een positief gevoel kijken we naar 
de komende wedstrijden, waar het in moet gebeuren, want na verlies van Albatros staat VALTO nu aan kop. 
Wat zou het mooi zijn als er bij iedere wedstrijd, ook uit, meer supporters aanwezig zijn. Het helpt écht. En 
dat er naast de Coolsingel, de Arena of het Stadhuisplein, ook in en om Villa VALTO een feestje wordt 
gevierd, dat zou toch mooi zijn! 
 
De bus en enkele auto’s die al onderweg waren toen het eindsignaal op ons veld klonk, werden keurig op de 
hoogte gehouden en juichten op afstand met ons mee. Zij waren onderweg naar Ziggo Dome, alwaar de 
finale van de hoofdklasse A en KorfbalLeague gespeeld zou worden. Maar niet voordat alle kampioenen 
werden gehuldigd door bondscoach Wim Scholtmeijer en enkele internationals en ze met hen op de foto 
mochten. Een andere invulling dan de kampioenenparade die we kennen uit voorgaande jaren, ik ben 
benieuwd wat de jeugd er zelf van vond. Anders of niet, wat daarna kwam was iets dat net zo leuk was als 
vorig jaar. Misschien wel leuker. In een groots Ziggo Dome begonnen Fortuna A1 en PKC A1 hun finale. Ik 
denk dat menig toeschouwer met een oranje shirtje voor Fortuna was en zij zagen allemaal dat ‘onze’ Vera 
de laatste minuten nog speeltijd kreeg. Dat is natuurlijk veel te kort, want de wedstrijd was al gespeeld. Dat 
weerhield haar er niet van om nog te schieten. De eerste mis, de tweede raak! Wat een feest, wat een 
schotpercentage ;-) Een snelle rekensom leert ons dat een wedstrijd 50 minuten duurt, dus ... zet je Vera er 
een hele wedstrijd in, dan kom je op 25 doelpunten en win je die finale gewoon. Maar goed, achteraf 
rekenen is altijd makkelijk. Nogmaals ontzettend gefeliciteerd met deze prestatie en ervaring Vera en wat 
gaaf dat je na afloop ons vak bedankte en nog even langs kwam! 
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De hoofdact van de avond stond na de acrobaten met korf, trampoline en bal op het programma. Hoewel het 
affiche anders was dan menigeen had voorspeld, kon de wedstrijd alle kanten op. Stiekem waren toch wel 
wat mensen voor Blauw-Wit, de ploeg van Barry Schep, die met een sterke reeks laatste competitie- en play-
offwedstrijden een ticket voor de finale had bemachtigd en daarmee de nodige goodwill had gekweekt. En 
het bleek ook nu dat ze niet voor niets naar de Ziggo Dome waren gekomen. Lang ging het gelijk op en bij 
rust was er nog niets beslist, met een lichte voorsprong voor TOP (+1). De tweede helft lukte er bij de 
Amsterdammers echter niet zoveel meer en bij de rood-witten uit Sassenheim des te meer. Het verschil werd 
dan ook gemaakt en TOP pakte haar 2e titel op rij en de 4e in totaal. Het was mooi dat de strijd niet bij 
voorbaat gestreden was en ik denk dat korfbal weer een mooie reclame heeft gemaakt voor de rest van 
Nederland. Met een goed gevoel en een mooie ervaring rijker ging ook VALTO weer huiswaarts. Tot volgend 
jaar! 
 
Hoewel de vooruitzichten qua weer er komende week wat minder zonnig uitzien als dit weekend, kunnen we 
er vast vanuit gaan dat omstandigheden langzaam maar zeker beter worden en meer op de zomer gaan 
lijken. Dat zou mooi zijn, want er staan nog een aantal mooie evenementen op de agenda. Zo is er op 21 
april weer een AdFysio GiGaKangoeroedag, op 26 april een Korfbalstarts Clinic, op 10 mei het WK 2-tegen-
2, op 31 mei (waarschijnlijk) het Priva SchoolKorfbalTournooi, op 10 juni de einddag, op 17 juni het NK voor 
B-jeugd en in het weekend van 24 juni het Melior JeugdWeekend. Voor veel van deze mooie momenten zijn 
vrijwilligers nodig, dus kijk even in de agenda of je kunt helpen en laat het weten. De vele handen maken 
absoluut licht werk. En als we het toch over mooie momenten en de agenda hebben … ik zet 27 mei er vast 
in, een dagje Zeeland. Oost-Souburg om precies te zijn. Daar schijn je ontzettend goed te kunnen feesten. 
En het mooiste is, Zeeland heeft de meeste zon van Nederland! 
 
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas 
 
ps: de Algemene Voorjaarsvergadering is dit keer bij onze sponsor Priva, Zijlweg 3. Vanaf 19.45 bent u 
welkom, om 20.00 starten we. 
 
 
Zaterdag 15 april 2017 
 
15:30 Tilburg 1 - VALTO 1 Mw. Akker-Helvoirt KV Tilburg 14:00 
14:00 Tilburg 2 - VALTO 2 Niels Boere KV Tilburg 12:30 
16:30 VALTO 3 - Dijkvogels 3 Arjan Landsmeer Sportpark De Zwet 16:00 
14:45 VALTO 4 - Vriendenschaar (B) 3  Sportpark De Zwet 14:15 
11:00 Futura 3 - VALTO 5 Hg Stokroosveld (F) 10:00 
15:15 VALTO 6 - KVS/Maritiem 7 Mark van Geest Sportpark De Zwet 14:45 
13:30 VALTO 7 - Avanti (P) 11 Marco Boekestijn Sportpark De Zwet 13:00 
13:30 ONDO (G) 6 - VALTO 8  Juliana Sportpark 12:30 
12:30 Die Haghe A1 - VALTO A1 Michel van Roon Baambruggestraat 10 11:00 
11:00 Meervogels A3 - VALTO A2 Lars Ottevanger Vernedesportpark 10:00 
09:45 VALTO B1 - Maassluis B2  Sportpark De Zwet 09:15 
16:30 DES (D) B2 - VALTO B2  Sportpark Biesland 15:30 
13:15 VALTO B3 - Avanti (P) B4 Wouter Wubben Sportpark De Zwet 12:45 
10:00 Avanti (P) C1 - VALTO C1 Desiree Peters De Groene Wijdte 09:00 
11:15 VALTO C2 - GKV (H) C2 Laurens vd Meer Sportpark De Zwet 10:45 
10:00 Thor (R) C1 - VALTO C3  Sportveld Ellemare 09:00 
12:20 VALTO C4 - Dubbel Zes C2 Jesper Valstar Sportpark De Zwet 11:50 
14:00 Refleks D1 - VALTO D1  Prinses Irene 13:00 
12:30 Vitesse (Ba) D2 - VALTO D2 Eline Luijendijk Sportpark De Bongerd 11:30 
12:00 VALTO D3 - ONDO (G) D4 Nick Voskamp Sportpark De Zwet 11:30 
09:30 Excelsior (D) D1 - VALTO D4  Sportpark Biesland 08:30 
10:30 VALTO E1 - Fortuna E3 Romy van den Berg Sportpark De Zwet 10:00 
09:30 VALTO E2 - Phoenix E1 Rick van Dasler Sportpark De Zwet 09:00 
11:00 ONDO (G) E3 - VALTO E3  Juliana Sportpark 10:00 
09:30 VALTO E4 - ODO E3 Esmee Binnendijk Sportpark De Zwet 09:00 
10:30 VALTO E5 - DES (D) E2 Denise Herbert Sportpark De Zwet 10:00 
11:00 Fortuna E7 - VALTO E6  Kruithuisweg-Oost 10:00 
10:30 VALTO F1 - Phoenix F1 Ellen de Ruiter Sportpark De Zwet 10:00 
09:30 VALTO F2 - Refleks F2 Lisanne vd Berg Sportpark De Zwet 09.00 
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Opstellingen 15 april 2017 
VALTO 1 + 2 in onderling overleg 
 
VALTO 3 –Dijkvogels 3 (16.30) 
Aanwezig:  15.45 uur 
Heren: Michael, Daniël, Steven, Derk, Twan, Thomas 
Dames: Rosalie, Manon, Joyce, Petra, dame V4 
 
VALTO 4 – Vriendenschaar 3 (14.45) 
Aanwezig: 14.00 uur 
Heren: Rob, Frank, Niels, Roland, reserve heer V3 
Dames: Laura M, Laura H, Antoinet, Lisa, Ellen R 
 
Futura 3 - VALTO 5 (11.00) 
Vertrek: 9.45 uur  
Heren: Hans, Jeroen, Frank P, Ruud, reserve heer 
Dames: Helma, Hellen, Annemiek, Ilse, Nia, Anna 
 
VALTO 6 – KVS 7 (15.15) 
Aanwezig 14.30 uur  
Heren: Vincent, Jesper, Nick, Daniel, Bart 
Dames: Ryanne, Inge, Mandy, Lysanne, Nanne 
 
VALTO 7 – Avanti 11 (13.30) 
Aanwezig: 12.45 uur 
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter 
Dames:  Linda, Petra, Gerda, Marije, reserve dame 
 
ONDO 6 – VALTO 8 (13.30) 
Vertrek: 12.30 uur  
Heren: Martin, Arie, Sjors, Bart, Peter, Marco 
Dames: Leonie, Fiona, Marleen, spelende dame, reserve dame 
 
 
 
 
Uitslagen 8 april 2017 
VALTO 1 - ONDO (M) 1 20 - 16 
VALTO 2 - Maassluis 3 10 - 27 
Achilles (Hg) 4 - VALTO 3 14 - 8 
ONDO (G) 3 - VALTO 4 16 - 18 
VALTO 5 - DES (D) 5 18 - 4 
TOP/Quoratio 8 - VALTO 7 7 - 12 
VALTO 8 - DES (D) 7 12 - 13 
Vitesse (Ba) A1 - VALTO A1 13 - 18 
De Meervogels D1 - VALTO D1 5 - 5 
VALTO E1 - Meervogels E1 11 - 6 
 
 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 kon een belangrijke slag slaan in de strijd om het kampioenschap en dus promotie naar de 
overgangsklasse. Dan moest het wel winnen van één van de twee medekoplopers, ONDO (M). In de 
uitwedstrijd kon VALTO geen potten breken, afgelopen zaterdag waren de rollen omgedraaid. VALTO 
verdedigde heel strak waardoor de Zeeuwen erg veel moeite hadden met scoren. VALTO scoorde ook niet 
aan de lopende band, maar wist wel het gaatje te houden met ONDO. Uiteindelijk werd het een 
zwaarbevochten 20-16 zege. Omdat ook de andere medekoploper Albatros verloor, staat VALTO nu alleen 
aan kop met een voorsprong van twee punten op Albatros, Excelsior en ONDO.  
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VALTO 2 speelde tegen het ervaren en sluwe Maassluis 3. Waar men in het begin Maassluis nog van 
scoren kon houden, lukte dit in de tweede helft niet meer. Er was geen houden meer aan en de 
Maasluizenaars konden uitlopen naar een zeer ruime 10-27 overwinning.  
VALTO 3 ging in Den Haag op bezoek bij middenmoter Achilles 4. Het probleem wat ook het tweede heeft, 
kwam ook bij het 3e naar namelijk het scoren van doelpunten. Het derde wist uiteindelijk maar 9 keer de 
mand te doorboren. Het goede verdedigende werk was dus eigenlijk voor niets. Achilles scoorde zelf ook 
maar 14x, maar dit was dus wel ruim voldoende voor de overwinning.  
VALTO 4 speelde de streekderby in ’s Gravenzande tegen ONDO. Het werd een zeer leuke, gelijk 
opgaande wedstrijd. VALTO stond wel het overgrote deel van de wedstrijd aan de goede kant van de score. 
Dit  was ook het geval bij het laatste fluitsignaal, waardoor het vierde met een 16-18 overwinning terug naar 
De Lier kon. Door deze overwinning blijft VALTO in de nek hijgen bij koploper KOAG, dat één punt meer 
heeft.  
VALTO 5 had geen kind aan het Delftse DES. Het werd een zeer gemakkelijke ochtend voor de ervaren 
spelers van VALTO 5. Ze konden frank en vrij ballen en speelde zichzelf uiteindelijk naar een zeer ruime 18-
4 overwinning.  
VALTO 6 was vrij. 
VALTO 7 ging op bezoek in Sassenheim bij het achtste team van de kersverse landskampioen. De 
hekkensluiter kon het niet bolwerken tegen het ontketende VALTO 7, dat na de koploper vorige week -nu 
ook de hekkensluiter aan de zegekar bond. Door de 7-12 overwinning blijft het zevende meedoen om de 
bovenste plaatsen.  
VALTO 8 speelde net als het vijfde tegen DES. Waar het vijfde makkelijk won van de ploeg uit Delft, werd 
het voor het achtste geen gemakkelijke zaterdag. De Delftenaren boden goed weerstand en konden zelfs 
met een 12-13 overwinning De Lier verlaten.  
VALTO A1 was één van de weinige jeugdteams die afgelopen zaterdag in actie kwam. Er werd uit gespeeld 
tegen koploper Vitesse A1. Thuis werd er kansloos van deze ploeg verloren: 14-21. Wilde de A1 nog zicht 
houden op een kampioenschap moest er dit keer gewonnen worden. De wedstrijd ging al vroeg van start, 
9.30 uur, maar dat was voor VALTO geen probleem, want vanaf het begin was VALTO de betere ploeg en er 
werd direct een gaatje geslagen van een paar doelpunten. Het lukte de A1 om deze voorsprong vast te 
houden en een knappe overwinning over de streep te trekken: 13-18. Vitesse staat nu nog op één punt 
voorsprong op VALTO en Achilles A1 staat in punten gelijk met VALTO, maar heeft een wedstrijd minder 
gespeeld. VALTO speelt nog tegen Achilles en Achilles en Vitesse spelen ook nog tegen elkaar. Kortom: het 
wordt spannend! A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Die Haghe A1. Thuis werd hier met 20-12 van 
gewonnen. Qua stand staat Die Haghe op een 4e	plek, maar vier punten onder VALTO, dus het zal zeker 
geen makkelijke opgave worden om ook nu weer de punten mee naar huis te nemen. 
Alle C-teams hadden een vrij weekend. Wel ging de C1, C2 en een deel van de C3 naar de Ziggo-dome 
waar ze konden zien hoe korfbal op het hoogste niveau er aan toe gaat. 
VALTO D1 speelde uit tegen Meervogels D1. Thuis werd vorige week erg eenvoudig gewonnen van deze 
ploeg. Uit wilde het niet lukken en moest VALTO genoegen nemen met een 5-5 gelijkspel. Jullie staan na 
twee wedstrijden samen met Fortuna samen aan de leiding. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij 
Refleks D1 wat tot nu toe 1 punt heeft gehaald. In de zaal zijn jullie deze ploeg ook al twee keer tegen 
gekomen. 1x werd er ruim verloren, de 2e keer wonnen jullie vrij eenvoudig. 
De overige D-jeugd was vrij. 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag weer tegen De Meervogels. Jullie speelden een erg goede wedstrijd 
en kwamen al snel op voorsprong. Na de rust kwamen De Meervogels wat dichterbij, maar gelukkig bleven 
jullie ook scoren en werd er uiteindelijke gewonnen met 11-6. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen 
Fortuna E3, succes! 
VALTO E2 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Phoenix E1. Zet ‘m op! 
VALTO E3 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag moeten jullie op bezoek bij ONDO E3. 
Succes! 
VALTO E4 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen ODO E3. Hopelijk 
weten jullie de punten in De Lier te houden! 
VALTO E5 was ook vrij afgelopen zaterdag. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen DES E2. Zet ‘m 
op! 
VALTO E6 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie uit bij Fortuna. Succes! 
VALTO F1 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Phoenis F1. Succes! 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Refleks. Hopelijk 
weten jullie te winnen! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
 
De mooie tijden breken weer aan op onze mooie korfbalveld. Heerlijk in 
het zonnetje genieten van fantastische wedstrijden. Ik wil deze week 
graag de wedstrijd van VALTO 1 en VALTO A1 benadrukken. Beide ploegen wonnen overtuigend van de 
(mede)koplopers. Beide ploegen hebben dus nog steeds kans op kampioenschap. VALTO 1 deed extra 
geode zaken doordat onze vrienden van Excelsior de andere concucrrent uitschakelden. 
 
VALTO moet nu nog 5 wedstrijden spelen waarvan 4 tegen directe concurrenten. Met 2 punten los is dat dus 
nog steeds een enorme opgave. Maar met het spel van afgelopen zaterdag zeker niet onmogelijk! 
 
Wedstrijden fluiten 
We hebben wat technische problemen overwonnen en nu staan alle wedstrijden op de site. Check wanneer 
je moet fluiten en als je ECHT niet anders kan dan ruil je zelf! JE KUNT GEEN WEDSTRIJDEN TERUG 
GEVEN! 
 
Trainen buiten 
De tijdens staan zoals altijd op de site (http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-2016-
2017.pdf). 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. Veel plezier 
 

  Toptrainers schema Toptrainers schema 

  Training VALTO 3/4/5 Training VALTO 6/7/8 

11 april Kevin Barnhard Frank Poot 

18 april VALTO 4 Johan vd Meer 

25 april Martin vd Wel Bart Versteegen 

2 mei Kevin Barnhard Frank Poot 

9 mei VALTO 4 Johan vd Meer 

16 mei Martin vd Wel Bart Versteegen 

23 mei Kevin Barnhard Frank Poot 

30 mei VALTO 4 Johan vd Meer 
 
Video-analyse van wedstrijden of trainingen: 
Ik herhaal het nog maar eens. VALTO heeft mogelijkheden voor Video analyse. En we hebben een camera 
ook. Het is leuk, maar vooral ook leerzaam als spelers zichzelf kunnen zien op video. 
Met de software die we in gebruik hebben toon je gemakkelijk enkele belangrijke scenes en de spelers 
kunnen thuis ook kijken. Interesse? Neem contact op! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Agenda 
10 april 2017  ALV voorjaarsvergadering om 20.00 uur bij PRIVA, Zijlweg 3 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
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Dug-outs ... wie, wat, waar en hoe 
De dug-outs die sinds begin dit seizoen hebben, staan er mooi bij, nog steeds! Ze staan nu ook vast tegen 
de muur, met kettinkjes en het is de bedoeling dat ze daar ook blijven staan, tot we ze nodig hebben en weer 
netjes terug worden gezet. In de winter gaat er dan een mooi slot op en zijn ze windbestendig. Omdat we er 
zuinig op zijn, hebben we met elkaar een aantal regels afgesproken voor het gebruik van en de omgang met 
de dug-outs. Hier komen ze nog een keer.  

• Als er geen wedstrijden worden gespeeld, blijven de dug-outs aan de kant staan, tegen de 
sporthalfuur, met de kettinkjes vastgemaakt. 

• Hoewel ze best stevig zijn, wordt er niet op geklommen of in gespeeld. Ze zijn om in te zitten, meer 
niet. 

• Er zitten wielen onder waarmee ze verplaatst kunnen worden, haal ze van de rem af, rij rustig naar 
de plaats van bestemming en zet ze weer op de rem. 

• Bij wedstrijdsport wedstrijden, staan ze allebei naast het veld waarop wordt gespeeld, meestal is dat 
veld 1. 

• Bij andere wedstrijden worden ze verdeeld over de twee velden. Als het regent mogen de coach + 
reserve spelers er in zitten en we nodigen de coach + reserve spelers van de tegenpartij uit om er bij 
te komen. Ze zijn groot genoeg. 

• Het publiek neemt dus niet plaats in de dug-outs, hoe verleidelijk ook. 
• Na de laatste wedstrijd zet het team wat als laatste op dat veld heeft gespeeld de dug-out(s) weer 

terug op de juiste plaats.  

Ik hoop dat we hiermee ontzettend lang plezier van de dug-outs gaan hebben! 
  
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas  
 
 
 
 
Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken? 
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer, 
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar 
geleden hebben georganiseerd. 
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand 
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand 
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie. 
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je 
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats 
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van 
de andere activiteiten? 
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter! 
Het wordt weer één groot feest! 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn al in volle gang. Weet je op dit moment al dat je volgend 
seizoen geen spelend lid wilt zijn? Wil je dat dan even door geven aan de ledenadministratie en de TC. Op 
die manier blijft de administratie op orde en weet de TC waar ze rekening mee moeten houden voor het 
nieuwe seizoen. 
  
De deadline voor het uitschrijven is 1 mei 2017. Hou hier rekening mee! 
  
Als er vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 
Vriendelijke groet, Joke van Oudheusden 
Ledenadministratie CKV VALTO,	leden@ckv.valto.nl 
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ADFYSIO GIGAKANGOEROEDAG – 21 April 2017 
Op vrijdagochtend 21 april 2017 komen ALLE kleuters uit De Lier weer kennis maken met korfbal. Meer dan 
60 vrijwilligers hebben we nodig om te zorgen dat bijna 400 kleuters een GiGantische Kangoeroedag gaan 
beleven. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Op deze GiGa Kangoeroedag zullen veel 
activiteiten en spelletjes met de kinderen gedaan worden en zal plezier het sleutelwoord van de dag zijn. Het 
doel van deze dag is om alle kleuters van De Lier met een grote glimlach op ons veld te zien spelen. 
Gelukkig kunnen we ook dit jaar weer beschikken over sportstudenten van het Mondriaan-College, maar 
daarmee zijn we er nog niet. We hebben nog een aantal extra mensen nodig. Het projectteam is dan ook op 
zoek naar vrijwilligers! 
 
Leden, oud-leden, ouders en overige mensen die een VALTO-hart hebben, wil je 

• Kleuters begeleiden tijdens de spellen 
• Een bardienst draaien 
• Helpen bij het opbouwen 
• Dansen tijdens de openings-act 
• Informatietasjes maken en/of uitdelen 
• De	wacht	houden	bij	de	in-/uitgang	 

Mail dan naar gigakangoeroedag@ckv-valto.nl of stuur ons een appje. 
Zit je op school en wil je je taak gebruiken als maatschappelijke stage? Laat het ons weten en we zullen je 
hierbij alle steun bieden! 
We zijn ook nog op zoek naar mensen die het projectteam komen versterken. Voor dit jaar en volgende 
jaren. Lijkt het je leuk om dot evenement te organiseren, vanuit een klaarliggend draaiboek, met 
mogelijkheden voor een eigen invulling, laat het ons dan ook weten! 
Alvast hartelijk bedankt voor je reactie. 
 
Projectteam AdFysio GiGa Kangoeroedag 
Marije van Dalen (06-57120072), Lisa de Rijcke (06-36504301), Jan Jaap Elenbaas (06-29585387) 
 
 
 
 
Oproep kledingcommissie 
Nu de voorjaar- veldcompetitie op gang is, gaat de gedachte langzaam uit naar het seizoenseinde. Een 
moment waarbij na de laatste competitiewedstrijd ieder team z’n shirtjes, pakken, jassen, tassen en 
dergelijke weer moet inleveren. In de zomer wordt dan alles weer op orde gebracht voor het nieuwe seizoen. 
Spelers dienen zelf schade te laten herstellen en de kledingcommissie zal logo’s en rugnummers 
inspecteren om  deze eventueel te laten herstellen. 
Vrijwilliger gevraagd! 
Voor het verzamelen van alle kleding zoeken we een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen. 
De taak is simpel: Duidelijk aangeven wie wanneer iets moet inleveren; Aanvoerders en coaches najagen; 
Verzamelde kleding controleren en inspecteren; Herindelen van kleding voor nieuwe teams. 
  
Interesse? Schiet me even aan, bel of mail me even. 
  
Groeten Michiel, Kledingcommissie, 06 52494559 
Michiel@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
We mogen weer !!! 
VALTO mag weer gaan tappen in de feesttent, op woensdagavond 26 april met koningsnacht voor het 
Oranje comité De lier. Dus we zijn opzoek naar mensen die willen helpen. Kun je tappen, schenken of 
verkopen geef je dan op en help VALTO !  Met een leuk centje op te halen. Leeftijd om te helpen is vanaf 18 
jaar. Het is ongeveer vanaf 20:30 uur tot 01:00 uur. Geef je op en help VALTO met een extra centje, en na 
afloop natuurlijk een gezellig borreltje na drinken. 

Opgeven email: pgjstolkdelier@gmail.com  of app/bel naar 0641317088. 
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FRANSTASTISCH! 
Zo vatte Frans Voskamp zijn gevoel samen bij het ontvangen van 
oude shirts van VALTO. 
Op nieuwjaarsdag zijn met Frans Voskamp een 
sponsorsamenwerking aangegaan met een bijzonder goed doel: 
Stichting Hart voor Moldavie. Afgelopen vrijdag hebben we meer 
dan 100 oude shirtjes aan Frans overgedragen. 
In Moldavie zijn de shirtjes meer dan welkom. We zullen 
ongetwijfeld hele teams blij maken met onze oude shirtjes en 
wellicht zo een steentje bij dragen aan de sportiviteit in 
Moldavie. J 
Martin vd Wel is gewaarschuwd. Als hij nog eens naar Moldavie op 
vakantie gaat zal hij ongetwijfeld op straat herkend worden! 
  
Vriendelijke groeten,Michiel 
Sponsor, Actie- en kledingcommissie 
 
 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam 
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de 
teambuilding. Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het 
complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 

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

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

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

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

 
Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

13 april Do 19.00-23.30 Niels vd Lingen     

        

15 april Za 8.15-12.00 Anne Marie 
Barendse 

Sandra Boekestijn    

15 april Za 11.00-14.00 Corine 
Vreugdenhil 

    

15 april Za 12.00-15.00 Johan van 
Eendenburg 

Barbara Prins    

15 april Za 15.00-18.00 Arie Dijkstra Thelma Jansen    

15 april Za 17.30-20.30 VALTO 7 VALTO 7   2 leden VALTO 7 

        

20 april Do 19.00-23.30 GEEN 
KANTINEDIENST 

    

        

22 april Za GEEN 
PROGRAMMA 

     

29 april Za GEEN 
PROGRAMMA 

     

 
  



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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Schoonmaken Villa 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
14/4 B1 (goede vrijdag binnen het team  

bespreken wanneer je gaat) 
21/4 C1 
28/4 B3 
  5/5 C2 
12/5 C3 
19/5 C4 

26/5 D2 
  2/6 D1 
  9/6 D3 
16/6 D4 
23/6 geen schoonmaak 
30/6 B2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorbijeenkomst woensdag 5 april 
Een bijzonder programma was het afgelopen woensdag 5 april voor VALTO en een deel van onze sponsors. 
Op een door de sponsorcommissie geïnitieerde avond, vertelde Miranda van Kester (Gezonde Kracht - 
coaching en training) iets meer over mindfulness/mindful werken en had Maurice van Veldhooven (AdFysio) 
een inspirerend en confronterend verhaal over bewegen en fit zijn, met als bottom line: "Fit zijn is een 
keuze”. 
Vervolgens hebben de ruim 20 aanwezigen in twee groepen zelf kunnen ervaren wat dit betekent, aan de 
hand van de workshops "Mindful werken" en "Bedrijfssport outdoor". Een bijzonder leerzame avond, voor de 
sponsors, hun personeel/collega's en wat het dus voor hun bedrijf kan betekenen. Inzichten te over! 
We bedanken Maurice, Miranda en alle aanwezigen voor hun komst! De foto's geven een impressie van de 
avond. 
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Nieuw in de Meivakantie de Meiclinics van Korfbalstars! 
Op woensdag 26 april organiseert Korfbalstars een Meiclinic 
voor alle B, C, D en E-jeugd bij CKV VALTO in De Lier. 
De oefeningen zullen verschillen per leeftijdsgroep en 
hebben een speciaal thema, namelijk:	FOCUS.	Dit is een 
heel belangrijk onderwerp bij het korfballen. Je hebt het 
nodig tijdens het verdedigen (focus op de bal en 
tegenstander) én bij het aanvallen (om te scoren en pass-
en).  
FOCUS is kort gezegd: concentreren. Je richten op datgene 
wat je moet doen. Bijvoorbeeld bij het richten van je schot, bij 
het verdedigen en het samenspel. Dit zal allemaal 
terugkomen bij de clinic in De Lier! Nieuwe uitdagende 
oefeningen nog nooit eerder gegeven! 
 
Uiteraard zullen de stars aanwezig zijn om deze sportieve en 
leerzame dag te begeleiden en de onderdelen 
van	FOCUS	naar voren te brengen. Bij elke locatie zijn er 
topspelers aanwezig.	Het belooft een te gekke en	zeer	
leerzame	dag	te	worden,	dus	zorg	dat	je	erbij	bent! 
  
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga 
naar	www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics/ 
Voor vragen is er een mogelijkheid om contact op te nemen 
met Laurens Verbaan. 
 
 
 
 
 
Meld je nu aan voor het Westlands Kampioenschap 2 tegen 2! 
Na een zinderde editie in 2016, waar Thijs Dijkstra en 
Mandy Herbert er met de titel vandoor gingen, kunnen we 
bekend maken dat ook de tweede editie van het Westlands 
Kampioenschap op het programma staat. 
 
CKV VALTO organiseert woensdag 10 mei 2017 de tweede 
editie van het WK 2 tegen 2 korfbal voor alle A, B en C 
jeugd uit het Westland. 
Sinds dit jaar mag de C ook deelnemen aan het 
spectaculaire evenement, die het in hun eigen poule 
opnemen tegen hun leeftijdsgenootjes. De A- en B-jeugd 
blijft samengevoegd. 
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat 
dus samen met je partner strijden tegen een ander koppel. 
Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig 
jaar aangehouden, zo kun je een driepunter scoren vanaf je 
eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee 
punten waard! 
De inloop van het evenement start om 18:00. Om 18:30 
zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden en om 21:40 
is het evenement ongeveer afgelopen. 
 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Vul het onderstaand 
formulier in om je aan te melden. 
Let op: Er mogen maximaal 10 teams deelnemen per 
categorie!!! 
 
Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar: wk2tegen2@ckv-valto.nl 
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Westrijdverslagen 
 
 
VALTO wint van concurrent ONDO (M)                                  Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Vandaag stonden er naast de zaalfinale ook voor de selectie teams van VALTO belangrijke wedstrijden op 
het programma. Deze werden vandaag veel vroeger dan normaal gespeeld in verband met deze zaalfinale 
van de Korfbal League. VALTO A1 mocht wel erg vroeg aantreden in Barendrecht tegen de koploper Vitesse 
A1. Wilden de Lierse junioren hun kansen voor het kampioenschap levend houden moest er gewonnen 
worden. Dat werd dus op tijd naar bed, want de wedstrijd startte al om 9:30 uur. Dit bleek voor VALTO A1 
ook zonder Maaike geen probleem, want zij deden wat nodig was en namen met een 13-18 overwinning de 
punten mee naar De Lier.  
Zij waren al terug in De Lier toen VALTO 2 zich ging opmaken voor hun treffen met Maassluis 3. Met dit old 
star team van Maassluis had VALTO 2 nog een appeltje te schillen. In september werd er met 20-11 
verloren, dus zou er vandaag alles aan gedaan worden om in de buurt van de “oudjes” te blijven. In het 
begin van de wedstrijd lukte dit prima, hoewel Maassluis na de 1-0 van Lisanne toch weer langzaam uitliep 
naar 1-3. VALTO verdedigde echter scherp en wist het hun tegenstander erg moeilijk te maken, waardoor na 
twintig minuten Ron weer voor de aansluiting zorgde. Na deze 2-3 tussenstand zou Maassluis in de 
volgende fase weglopen naar 2-7 en raakte VALTO de grip op hun tegenstander kwijt. Beide ploegen 
zouden in de laatste minuten voor de rust nog tweemaal scoren, zodat er bij 4-9 gerust ging worden.  
In de tweede helft zou VALTO de eerste tien minuten nog aan het elastiek blijven door de doelpunten van 
Floris, Thijs en Ron tot de 7-11 tussenstand. Niet veel later was het verschil echter opgelopen tot 8-16 en 
was de scherpte bij VALTO wel weg. Maassluis zat intussen in een flow en scoorde er lustig op los. Vooral in 
de tweede helft gingen de spelers van VALTO toch wel door de ondergrens en kregen het grootste pak 
slaag van het seizoen. Chris bracht nog wel Lotte en Esmée, maar de wedstrijd was al lang gespeeld. De 
gifbeker was bij 10-25 pas leeg en floot scheidsrechter Watermulder voor het eind van de wedstrijd. 
Volgende week zal VALTO 2 weer het vertrouwen moeten oppakken die hen aan het eind van het 
zaalseizoen de nodige punten bezorgde. In Tilburg wacht de rode lantaarndrager Tilburg 2, waar in 
september met 22-20 van werd gewonnen.  
 
Voor het keurkorps van Marrien was er vandaag maar één optie en dat was de punten in De Lier houden om 
revanche van de heenwedstrijd en de koppositie in de poule te behouden. De rit naar ONDO in Middelburg 
in september liep flink uit de hand, waardoor VALTO vooral tegen zichzelf stond te korfballen. Vandaag 
moest het dus beter en als iedereen zich aan het strijdplan zou houden zouden de punten in De Lier blijven. 
Sanne zou ook vandaag weer aan de kant blijven vanwege haar blessure, maar Maaike verving haar 
vandaag heel verdienstelijk.  Aan scheidsrechter Nouwt de taak om deze wedstrijd in banen te leiden, waarin 
hij het niet altijd even makkelijk had. Beide ploegen geven veel verdedigende druk, waardoor het eerste 
doelpunt even op zich liet wachten. De gasten wisten als eerste de korf te vinden, maar Frank, Laurens en 
Judith zouden orde op zaken stellen en de achterstand omdraaien in een 4-1 voorsprong. De voorsprong 
werd vast gehouden tot de gasten in de 27e minuut weer langszij kwamen bij 5-5. Een weinig doelpuntrijke 
eerste helft leek het te worden, maar in de slotfase gaven beide ploegen nog even gas. Met ONDO steeds 
op een kleine voorsprong, maar VALTO gelukkig weer gelijk wist te komen gingen we richting het 
rustsignaal. In de laatste minuut wist ONDO de 7-8 te scoren vanaf de strafworpstip, maar VALTO mocht 
ook nog een aanval spelen. Iris kreeg nog één kans en pakte de met beide handen vast. Zij zette de 
ruststand op 8-8, wat later de basis bleek te zijn van een degelijke tweede helft.  
 
VALTO kwam scherp uit de kleedkamer en wist weer snel op voorsprong te komen. ONDO zou dit nog één 
keer recht zetten, maar toen trok VALTO het initiatief naar zich toe. Met drie treffers op rij wisten Bart, Iris en 
Kevin weer een gaatje van drie te realiseren. Na ruim tien minuten wisten ook de gasten weer de korf te 
vinden, maar Bart en Laurens zorgde voor een 14-10 tussenstand na vijftien minuten. ONDO was echter niet 
voor niets zo ver komen rijden en bleven knokken voor wat zij waard waren. Nu wist VALTO even de korf 
niet te vinden en daar maakten de gasten gebruik van en halveerden de achterstand. Deze opleving werd in 
de kiem gesmoord, want binnen enkele minuten hadden Judith en Laurens de marge weer hersteld. Bij de 
stand 18-13 en nog een minuut of tien op de klok bracht de ONDO coach vers bloed binnen de lijnen. Het 
mocht helaas niet baten, want ons vlaggenschip bleef de wedstrijd controleren. Naomi, de laatste tijd steeds 
goed voor de openingstreffer, zette nu ook haar naam op de score lijst met haar 19-14. Met nog maar drie 
minuten op de klok was de wedstrijd wel gespeeld. Frank zou de laatste Lierse treffer voor zijn rekening 
nemen door de 20-14 van dichtbij te maken. De gasten wisten voor het eind nog tweemaal de korf te vinden, 
maar dit was louter voor hun doelsaldo. Scheidsrechter Nouwt floot na de 20-16 voor het laatst, waarmee 
deze belangrijke wedstrijd winnend werd afgesloten. Later zou blijken dat VALTO vanmiddag wel héél goede 
zaken gedaan had voor de stand in de competitie. 
  



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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Omdat ook de derde koploper Albatros het niet redde in Delft tegen Excelsior is VALTO nu alleen koploper 
geworden. We gaan dus nog zeker vijf finales spelen de komende weken met drie ploegen op het 
vinkentouw. We kunnen ons geen fouten permitteren en zullen er volgende week dus ook weer moeten 
staan in Tilburg tegen de nummer één na laatst Tilburg 1. Zij wisten deze week verrassend gelijk te spelen 
tegen Fortis, waar zij in september nog ruim van verloren. We zijn dus gewaarschuwd en hopen dat er ook 
weer wat publiek aanwezig zal zijn voor de broodnodige steun. Vandaag was u zoals altijd van grote waarde 
voor de ploeg en zij zullen uw steun de komende tijd hard nodig hebben.  
Graag tot in Tilburg dus. Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
VALTO D1 – Meervogels D1 (zaterdag 1 april) 
Zaterdag stond de wedstrijd tegen Meervogels op het programma. Dit was geen onbekende ploeg voor de 
D1 van VALTO. De laatste wedstrijd in de zaal werd er ook tegen Meervogels gespeeld en helaas met 1 
punt verschil verloren. Nu was het tijd om te laten zien wat de D1 waard is. Het weer werkte na een zeer 
mooie week niet echt mee op de vroege morgen, het regende helaas. Het positieve daarvan is dat de mooie 
nieuwe VALTO paraplus gebruikt konden worden en gelijk voor een oranje sfeer zorgden. De wedstrijd 
kwam langzaam opgang en na met de rust was het 3 – 0 in het voordeel van de D1. Na de rust scoorde 
Meervogels gelijk en werd VALTO even wakker geschud. Na een paar mooie aanvallen over verschillende 
schijven werd er een mooie 9 - 2 eindstand neergezet. Volgende week staat meteen alweer de uitwedstrijd 
tegen Meervogels op het programma, hopelijk weet de D1 dan ook de punten mee te nemen naar De Lier. 
 
      Groetjes, Joke en Sanne 
 
 
 
 
 
Zaterdag 6 mei 2017 
15:30 VALTO 1 - Albatros 1 Pieter Rikken Sportpark De Zwet 14:30 
14:00 VALTO 2 - Albatros 2 Peter van Putten Sportpark De Zwet 13:00 
14:00 Nieuwerkerk 4 - VALTO 3 Jeroen Barentsen De Kleine Vink Veld 13:00 
12:30 OZC 3 - VALTO 4 Luuc Ritmeester Sportcomplex De Enk 11:30 
14:45 VALTO 5 - Twist 4 Martin Verschoor Sportpark De Zwet 14:15 
18:30 DES (D) 6 - VALTO 6  Sportpark Biesland 17:30 
14:00 Fluks 2 - VALTO 7  NOORDWIJK ZH 13:00 
17:00 VALTO 8 - De Meervogels 9 Ruud Stolze Sportpark De Zwet 16:30 
12:30 VALTO A1 - Achilles (Hg) A1 Henrik Hooimeijer Sportpark De Zwet 11:30 
17:30 Avanti (P) A5 - VALTO A2  Sportpark De Groene Wijdte 16:30 
11:15 VALTO B1 - Excelsior (D) B1  Sportpark De Zwet 10:45 
13:15 Dijkvogels B2 - VALTO B2  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 12:15 
12:00 Phoenix B3 - VALTO B3  Van Doornenplantsoen (veld) 11:00 
10:25 VALTO C1 - Vriendenschaar (B) C1  Sportpark De Zwet 09:55 
09:15 VALTO C2 - ONDO (G) C2 Max Hulsebosch Sportpark De Zwet 08:45 
11:30 VALTO C3 - KOAG C3 Ilse Korteland Sportpark De Zwet 11:00 
12:40 VALTO C4 - KVS/Maritiem C3 Hellen Korteland Sportpark De Zwet 12:10 
09:00 ONDO (G) D2 - VALTO D2  Juliana Sportpark 08:00 
13:45 VALTO D3 - Achilles (Hg) D2 Marleen Slaman Sportpark De Zwet 13:15 
09:30 Korbis D4 - VALTO D4 Johan van 't Hoff Sportpark Sniep 08:30 
09:30 Korbis E1 - VALTO E1 Maik Hoogendoorn Sportpark Sniep 08:30 
11:00 Fortuna E4 - VALTO E2  Sportpark Kruithuisweg-Oost 10:00 
09:00 VALTO E3 - Vitesse (Ba) E2 Laura van der Eijk Sportpark De Zwet 08:30 
10:00 VALTO E4 - Achilles (Hg) E2 Martijn Dijkstra Sportpark De Zwet 09:30 
10:00 Dijkvogels E2 - VALTO E5  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 09:00 
10:00 ONDO (G) E7 - VALTO E6  Juliana Sportpark 09:00 
09:00 VALTO F1 - Fortuna F1 Tessa van Dijk Sportpark De Zwet 08:30 
10:00 VALTO F2 - Futura F1 Maaike Ridder Sportpark De Zwet 09:30 
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Maandag 8 mei 2017 
19:00 Fortuna/Delta Logistiek D2 - VALTO D1 Sportpark Kruithuisweg-Oost 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 13 mei 2017 
16:00 Vitesse (Ba) 1 - VALTO 1  Sportpark De Bongerd 14:30 
10:30 VEO 3 - VALTO 2  Sportcomplex Westvliet 09:00 
14:45 VALTO 3 - ODO 3  Sportpark De Zwet 14:15 
13:00 VALTO 5 - ODO 4  Sportpark De Zwet 12:30 
11:15 VALTO 6 - Paal Centraal 4 Michael van der Ende Sportpark De Zwet 10:45 
14:15 De Meervogels 7 - VALTO 7  Vernedesportpark 13:15 
16:15 VALTO 8 - KVS/Maritiem 8 Niels Koole Sportpark De Zwet 15:45 
11:00 RWA A1 - VALTO A1  Sportcomplex Landweg 09:30 
16:30 VALTO A2 - Avanti (P) A5 Thomas Ris Sportpark De Zwet 16:00 
12:30 Excelsior (D) B1 - VALTO B1  Sportpark Biesland 11:30 
14:45 VALTO B2 - Dijkvogels B2 Rob de Ruiter Sportpark De Zwet 14:15 
13:15 VALTO B3 - Phoenix B3 Ruben van der Lugt Sportpark De Zwet 12:45 
11:45 Vriendenschaar (B) C1 - VALTO C1  complex Groene Zoom 10:45 
09:15 ONDO (G) C2 - VALTO C2  Juliana Sportpark 08:15 
13:30 KOAG C3 - VALTO C3  Sportpark Driekamp 12:30 
10:30 KVS/Maritiem C3 - VALTO C4  Cas van Dijkpark 09:30 
09:30 VALTO D1 - Fortuna D2 Max Hulsebosch Sportpark De Zwet 09:00 
10:45 VALTO D2 - ONDO (G) D2 Petra Dijkstra Sportpark De Zwet 10:15 
09:00 Achilles (Hg) D2 - VALTO D3  Pomonaplein 08:00 
12:00 VALTO D4 - Korbis D4 Rosalie Prins Sportpark De Zwet 11:30 
10:00 VALTO E1 - Korbis E1 Esther de Jong Sportpark De Zwet 09:30 
09:00 VALTO E2 - Fortuna E4 Wouter Dijkstra Sportpark De Zwet 08:30 
11:15 Vitesse (Ba) E2 - VALTO E3  Sportpark De Bongerd 10:15 
12:25 Achilles (Hg) E2 - VALTO E4  Pomonaplein 11:25 
10:00 VALTO E5 - Dijkvogels E2 Joyce Meijer Sportpark De Zwet 09:30 
09:00 VALTO E6 - ONDO (G) E7 Anna van Staalduine Sportpark De Zwet 08:30 
10:00 Fortuna F1 - VALTO F1  Kruithuisweg-Oost 09:00 
09:30 Futura F1 - VALTO F2  Stokroosveld (F) 08:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 17 mei 2017 
19:45 Futura 6 - VALTO 8 Stokroosveld (F) 18:45 
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Zaterdag 20 mei 2017 
15:30 VALTO 1 - Excelsior (D) 1  Sportpark De Zwet 14:30 
14:00 VALTO 2 - Excelsior (D) 2  Sportpark De Zwet 13:00 
15:30 Excelsior (D) 3 - VALTO 3  Sportpark Biesland 14:30 
13:45 KOAG 4 - VALTO 4  Sportpark Driekamp 12:45 
14:00 Paal Centraal 2 - VALTO 5  Sportcentrum TU Delft 13:00 
12:30 Avanti (P) 13 - VALTO 6  Sportpark De Groene Wijdte 11:30 
12:45 VALTO 7 - GKV (H) 4 Daniël Kester Sportpark De Zwet 12:15 
12:30 Weidevogels 5 - VALTO 8  Sportcomplex Merenveld 11:30 
12:30 VALTO A1 - De Meervogels A1  Sportpark De Zwet 11:30 
16:00 VALTO A2 - De Meervogels A3 Bart Versteegen Sportpark De Zwet 15:30 
11:30 Maassluis B2 - VALTO B1  Wipperspark 10:30 
14:30 VALTO B2 - DES (D) B2 Max Hulsebosch Sportpark De Zwet 14:00 
10:00 Avanti (P) B4 - VALTO B3  Sportpark De Groene Wijdte 09:00 
11:15 VALTO C1 - Avanti (P) C1  Sportpark De Zwet 10:45 
11:35 GKV (H) C2 - VALTO C2  Bezuidenhoutseweg Den Haag 10:35 
09:30 VALTO C3 - Thor (R) C1 Niels van der Lingen Sportpark De Zwet 09:00 
12:10 Dubbel Zes C2 - VALTO C4  Stokroosveld (DZ) 11:10 
10:35 VALTO D1 - Refleks D1 Thijs Dijkstra Sportpark De Zwet 10:05 
11:40 VALTO D2 - Vitesse (Ba) D2 Nia van den Berg Sportpark De Zwet 11:10 
10:00 ONDO (G) D4 - VALTO D3  Juliana Sportpark 09:00 
09:00 VALTO D4 - Excelsior (D) D1 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet 08:30 
09:30 Fortuna E3 - VALTO E1  Sportpark Kruithuisweg-Oost 08:30 
11:00 Phoenix E1 - VALTO E2  Van Doornenplantsoen (veld) 10:00 
10:00 VALTO E3 - ONDO (G) E3 Floris van Muyen Sportpark De Zwet 09:30 
11:30 ODO E3 - VALTO E4  Sportpark De Commandeur 10:30 
12:00 DES (D) E2 - VALTO E5  Sportpark Biesland 11:00 
10:00 VALTO E6 - Fortuna E7 Lisanne van den Berg Sportpark De Zwet 09:30 
14:00 Phoenix F1 - VALTO F1  Van Doornenplantsoen (veld) 13:00 
12:00 Refleks F2 - VALTO F2  Sportpark Prinses Irene 11:00 
 
 
 
Zaterdag 27 mei 2018 
16:00 Fortis 1 - VALTO 1  Sportcomplex Diezestraat 14:30 
14:25 Fortis 2 - VALTO 2 Wouter Watermulder Sportcomplex Diezestraat 12:55 
15:00 VALTO 3 - Twist 3  Sportpark De Zwet 14:30 
12:15 VALTO 4 - KCR 4  Sportpark De Zwet 11:45 
13:55 VALTO 5 - Olympia (S) 3  Sportpark De Zwet 13:25 
15:30 VALTO 6 - Velocitas 7 Kees Verkade Sportpark De Zwet 15:00 
10:00 Pernix 6 - VALTO 7  Leiden Merenwijk 09:00 
11:00 KVS/Maritiem A1 - VALTO A1  Cas van Dijkpark 09:30 
09:30 ONDO (G) A3 - VALTO A2  Juliana Sportpark 08:30 
16:45 VALTO B1 - KCR B2  Sportpark De Zwet 16:15 
11:00 IJsselvogels B2 - VALTO B2 Bas de Bruin Sportlaan Moordrecht 10:00 
11:15 VALTO B3 - ONDO (G) B4 Steven Vijverberg Sportpark De Zwet 10:45 
11:15 Maassluis C1 - VALTO C1  Wipperspark 10:15 
13:45 VALTO C2 - Olympia (S) C4 Lysanne van Venetiën Sportpark De Zwet 13:15 
12:45 Fortuna C4 - VALTO C3  Sportpark Kruithuisweg-Oost 11:45 
12:45 VALTO C4 - HKVEibernest C3 Inge van Dalen Sportpark De Zwet 12:15 
13:00 KCC/SO natural D2 - VALTO D2  Sportpark Schenkel 12:00 
10:15 VALTO D3 - Avanti (P) D5 Sheila Herbert Sportpark De Zwet 09:45 
12:15 VEO D3 - VALTO D4  Sportcomplex Westvliet 11:15 
10:00 VALTO E2 - Excelsior (D) E1 Bas Ridder Sportpark De Zwet 09:30 
10:00 Olympia (S) E1 - VALTO E3  Sportpark De Brug 09:00 
09:00 VALTO E4 - ALO E2 Wouter Dijkstra Sportpark De Zwet 08:30 
09:00 VALTO E5 - Die Haghe E5 Jan Pieter Vermeer Sportpark De Zwet 08:30 
09:00 Weidevogels E4 - VALTO E6  Sportcomplex Merenveld 08:00 
09:00 VALTO F1 - VEO F1 Laura van der Eijk Sportpark De Zwet 08:30 
10:00 VALTO F2 - Olympia (S) F2 Tessa van Dijk Sportpark De Zwet 09:30 
 






